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 التالميذ تقديم كتاب

م مساعي غرس منهاج اجليل الثاين من  تمّ إنجاز هذا الكتاب ليكون وسيلة هامة تدعّ
اإلصالح ملادة الرياضيات للسنة األوىل من التعليم املتوسط، وحتقيق التحسينات 

 املنتظرة يف ممارسات القسم عموما، ويف حتصيل التالميذ يف املادة خصوصا، فهو:
مع متطلبات املنهاج باحرتام االختيارات والتوجيهات البيداغوجية  منسجم •

 والتعليمية املقرتحة فيه.
ر يف كلّ األبواب ويرتجم متيش التعلّم املختار. مهيكل •  وفق تنظيم متكرّ
 باقرتاح حمتويات حميّنة وهلا داللة بالنسبة إىل التلميذ.حديث  •
 ل التلميذ.االستعامل سواء من قبل األستاذ أو من قب سهل •
اب • الت بيداغوجية وتقنية ورسومات وصور. جذّ  باحتوائه عىل مسهّ

يرتكز متيشّ التعلّم املقـرتح يف هـذا الكتـاب عـىل حمطـات أساسـية، تتـيح للتلميـذ 
ــف، يتمثّــل هــذا  فــرص املشــاركة يف بنــاء تعلّامتــه ولألســتاذ هامشــا واســعا للترصّ

 التميشّ يف:
املنتظرة واإلشارة إىل أبعاد أخر للموضوع  التهيئة من خالل معرفة التعلّامت .1

ر املفهوم وعالقته بالواقع.  مثل تطوّ
 استحضار املكتسبات القبلية. .2
 اكتشاف وبناء التعلّامت. .3
 تأسيس املوارد املعرفية واملنهجية. .4
ن.  .5  التمرّ
 التقويم الذايت .6
ق .7  التعمّ
 تعلّم اإلدماج .8
ب عىل استعامل وإدماج التكنولوجيات اجلديدة .9  التدرّ

 املؤلفون                                                                                                           
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 هيكلة الكتاب

 تقديم الباب .1

 ذكر التعلّامت املستهدفة •
دة للموضوع •  صورة جمسّ
 عنارص من تاريخ الرياضيات •
 مشكلة متعلقة باملوضوع •

 أستحرض مكتسبات .2
هو التشخيص واستحضار بعض املكتسبات التي هلا اهلدف 

 صلة باملوضوع.

 أكتشف .3

زة إلرساء موارد.  وضعيات تعلّمية خمتارة وحمفّ
 األهداف:

 تعزيز املكتسبات القبلية •
 إدخال مفاهيم جديدة •
ب عىل البحث، التبليغ والتربير •   التدرّ

 إرساء قيم

أكتسب  أحوصل تعلّاميت، .4
 طرائق

املستهدفة يف املنهاج (معارف، طرائق): تعابري، تقديم املوارد 
دة بأمثلة وأمثلة مضادة.  خواص، قواعد جمسّ

ن .5 عة للتطبيق أو التحويل. امترّ  متارين متنوّ
م تعلّاميت .6  روائز للتقويم الذايت مع توجيه للمعاجلة. اقوّ
ق .7 ق والبحث والتبليغ. اتعمّ عة للتعمّ  متارين ومشكالت متنوّ

 اتعلّم اإلدماج .8

وضعيات مركبة لتعلّم التجنيد املدمج للموارد وتطوير قدرات 
البحث، التربير والتبليغ يف سياقات تسمح بإرساء قيم 

 ومواقف.
 اقرتاح وضعية للتقويم.

أستعمل التكنولوجيات  .9
 اجلديدة

ب عىل استعامل التكنولوجيات اجلديدة  نشاطات للتدرّ
 وإدماجها يف تعلّامت الرياضيات.
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I. الرياضيات يف مرحلة التعليم املتوسط 

تم بناء مناهج الرياضيات للجيل الثاين من اإلصالح ملرحلة التعليم املتوسط وفق 
كفاءة شاملة تندرج ضمن تصور عام ملرحلة التعليم األسايس، فهو يرتكز أساسا عىل 

 مناهج املرحلة االبتدائية ويمثل امتدادا طبيعيا هلا. 
 امليادين التقليدية للامدة: تتمحور هذه املناهج، كام يف مرحلة التعليم اإلبتدائي، عىل

األعداد واحلساب، تنظيم معطيات ؛ الفضاء واهلندسة؛  املقادير والقياس وهي 
 مهيكلة يف امليادين الثالثة:

 أنشطة عددية •
 تنظيم معطيات •
 أنشطة هندسية •

عة بني امليادين الثالثة  أما ما يتعلق باملقادير والقياس، فإنّ املوارد املرتبطة به تكون موزّ
 السابقة وباخلصوص بني تنظيم معطيات واألنشطة اهلندسية.

ينبغي أن يسمح تنفيذ هذه املناهج بتحقيق الكفاءة الشاملة للمرحلة والتي تتمثل يف 
ثالث كفاءات ختامية مرتبطة بميادين املادة وكفاءات عرضية أساسية للنشاط 

التمثيل، التربير، الريايض (مثل احلساب، البحث، النمذجة، التحليل، الرتكيب، 
التبليغ). كام ينبغي أن تساهم املادة يف إرساء قيم ومواقف يف إطار التكوين العام 

 للمتعلّم مواطن الغد.
ولتحقيق هذا الغرض، متنح مناهج الرياضيات مكانة هامة لنشاط حلّ املشكالت 

دمج استعامل سواء تلك املتعلقة باملادة أو باحلياة اليومية أو باملواد األخر. كام ت
التكنولوجيات اجلديدة (املجدوالت يف احلساب وبرجميات اهلندسة الديناميكية) 

 لتثري تعلّامت املادة.
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II. منهاج الرياضيات للسنة األوىل من التعليم املتوسط 

إنّ الغرض قبل كل يشء يف التعليم املتوسط هو دعم مكتسبات املرحلة االبتدائية 
 ة املتوسطة وحتضري املرحلة البعدية.بضامن ترابط جيّد مع املرحل

يمكن أن يبدو للوهلة األوىل أنّ جلّ التعلّامت املقررة يف السنة األوىل متوسط سبق  
للتلميذ أن تناوهلا من قبل. ينبغي التأكيد من أنّ طريقة مقاربة هذه املفاهيم خمتلفة بني 

البتدائية يتمّ تدعيمها املرحلتني، فهناك مفاهيم رشع يف بنائها يف هناية املرحلة ا
 وتعزيزها يف السنة األوىل متوسط:

فالتناسبية مثال التي رشع فيها يف هناية التعليم االبتدائي من خالل مشكالت رضبية 
ومقاربة بعض املعارف املرتبطة هبا كالنسبة املئوية، سيتمّ توسيعها وتعميمها تدرجييا 

 املختلفة. طيلة مرحلة التعليم املتوسط بتناول جوانبها 
يف الفضاء واهلندسة، فإنّ العمل يف مرحلة التعليم االبتدائي مرتبط باالنتقال بالتلميذ 
من التعرف باملالحظة عىل أشياء الفضاء واملستوي إىل التعرف عليها باستعامل 
خواص بسيطة واستعامل أدوات القياس. واهلدف كذلك هو العمل عىل وضع صور 

سية (االستقامية، التعامد، التوازي، حمور التناظر، ذهنية خلواص وعالقات أسا
، املثلث،  الزاوية، ...) وكذا األشكال واملجسامت املألوفة (املربع، املستطيل، املعنيّ

 الزاوية، الدائرة، املكعب).
يف السنة األويل، يكون العمل عىل نفس املفاهيم باالرتكاز عىل مكتسبات التالميذ يف 

وذلك هبدف تأسيسها وهيكلتها. فالتلميذ يرشع يف مرحلة التعليم  املرحلة االبتدائية،
 املتوسط وبالتدريج يف اهلندسية االستنتاجية.  

وتعدّ أنشطة حلّ املشكالت الوسيلة األنجع لبناء التعلّامت واملفاهيم الرياضية، كام 
ة أنّ ممارسة هذا النشاط من قبل التلميذ يمكنّه من تنمية كفاءات عرضية أساسي

 املنصوص عليها يف املنهاج.    
إنّ اجلديد يف منهاج الرياضيات للجيل الثاين من اإلصالح ال يقترص عىل التكفل 
بموارد املادة فحسب، بل يرمي اىل إعداد تلميذ مزود بكفاءات وقيم ومواقف متكنه 
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من الترصف داخل املدرسة او خارجها. وهذا يستوجب إعادة النظر يف ممارسات 
 وجعل التلميذ يف مركز األهتامم وتفعيل دور األساتذ.القسم 

III. تقديم ميادين املادة 

 يتمحور منهاج الرياضيات للسنة األوىل من التعليم املتوسط حول:
احلساب عىل األعداد العرشية، الكتابات الكرسية، األعداد النسبية والرشوع  •

 يف احلساب احلريف.
 التناسبية وتنظيم معطيات يف جداول ومتثيلها.  •
إنشاءات هندسية، األشكال املستوية، األطوال واملساحات، الزوايا، التناظر  •

 املحوري، املكعب ومتوازي املستطيالت.
 وحدات قياس األطوال، املساحات، احلجوم، الزوايا. •

I. ميدان األنشطة العددية 
 األعداد املختلفة وفق منظور متكامل، يتمثل يف:تنظم التعلامت املرتبطة باحلساب عىل 

 إعطاء معنى لألعداد والعمليات عليها. -
م يف الرموز والكتابات والتعابري املرتبطة باألعداد املختلفة والعمليات  - التحكّ

 عليها.
م يف تقنيات احلساب. -  التحكّ

 من خالل:
 اكتساب طرائق خمتلفة لكتابة أعداد. -
رج -  . التعليم عىل مستقيم مدّ
 مواصلة ممارسة احلساب يف أشكاله املختلفة. -
 الرشوع يف احلساب احلريف. -

بالنسبة للحساب، يواصل التلميذ ممارسة خمتلف أنواع احلساب وباخلصوص ما 
يتعلق باحلساب الذهني الذي يكتيس أمهية كبرية نظرا حلاجة التلميذ إليه يف حياته 
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 هلذا النشاط يمكن أن يقلّل من ارتباط اليومية. كام أنّ االهتامم باألنواع األخر
 التلميذ باآللة احلاسبة. وفيام ييل، نعرض اجلوانب املختلفة للحساب:

 احلساب املتمعن فيه احلساب اآليل 

 احلساب الذهني
نة  نتائج خمزّ

 إجراءات آلية

 إجراءات مبنية

 حساب تقريبي

 مبنيةإجراءات  تقنيات العمليات عند وضعها. احلساب املكتوب

 برامج حساب مركبة حساب مألوف (العمليات األربع). احلساب األدايت

   

 األعداد الطبيعة واألعداد العرشية والعمليات عليها •
هيدف هذا املقطع إىل تعزيز وإثراء املكتسبات القبلية للتالميذ يف مرحلة التعليم 

العرشية والعمليات عليها. االبتدائي واملتعلقة أساسا باألعداد الطبيعية واألعداد 
والتي تبقى مصدرا للكثري من الصعوبات وااللتباسات عند التالميذ والتي يمكن أن 

 ترجع إىل كيفيات مقاربة هذه املفاهيم.
 الكتابات الكرسية •

ف عىل الكرس يف مرحلة التعليم االبتدائي انطالقا من تقسيم  سبق للتلميذ أن تعرّ
اعدت عىل تشكيل صور ذهنية حول هذا املفهوم. لكن الوحدة، وهي املقاربة التي س

هذا العمل ال يسمح بتربير تقنيات احلساب عندما تكون األعداد يف حدي الكرس 
 غري األعداد الطبيعية.

ولتدارك ذلك وإمتام العمل املنجز يف مرحلة التعليم االبتدائي، يكون الرتكيز يف 
حاصل القسمة املكتوب عىل شكل  السنة األوىل من التعليم املتوسط عىل مفهوم

كرسي وهو ما يسمح بتوسيع خواص العمليات املعروفة عىل األعداد الطبيعية إىل 
 هذه األعداد (خواص القسمة).
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 األعداد النسبية •
إنّ باب األعداد النسبية من التعلّامت اجلديدة للسنة األوىل من التعليم املتوسط، 

 داد سالبة يف مرحلة التعليم االبتدائي.حيث مل يسبق للتلميذ أن تعامل مع أع
السالسل الزمنية  –يتمّ إدراج األعداد النسبية يف سياقات متنوعة: درجات احلرارة 

اجلغرافيا (االرتفاعات واألعامق) ويف الرياضيات لرتمجة بعض السياقات من  –
 الواقع املعيش (التجارة، مثال).

د كام نستعمل األعداد النسبية يف تعليم  ج ويف املستوي املزوّ نقطة عىل مستقيم مدرّ
 بمعلم ويكتسب التلميذ التعابري املرتبطة بذلك (فاصلة نقطة، إحداثيتا نقطة).

 العمليات عىل األعداد النسبية خارج منهاج السنة األوىل.
 احلساب احلريف •

، يعدّ إدخال احلساب احلريف أحد أهداف مناهج الرياضيات ملرحلة التعليم املتوسط
 فبواسطته يكتسب التلميذ أدوات جديدة للتعبري وحلّ مشكالت.

يف السنة األوىل، يكون الرتكيز عىل إدخال احلرف من خالل وضعيات متنوعة  
تسمح للتلميذ بإدراك الفائدة من استعامل احلرف واالنتقال به تدرجييا، من حل 

ات جربية (اإلطار مشكالت بإجراءات حسابية (اإلطار العددي) إىل استعامل إجراء
 اجلربي).

ولتسهيل هذا االنتقال، يكون الرتكيز عىل معاين احلرف واملساواة، انتاج واستعامل 
 عبارات بسيطة، حل مشكالت، وضعيات بسيطة  للتعميم  والتربير.

II. ميدان تنظيم معطيات 
 يشمل ميدان تنظيم املعطيات عىل بابني غنّيني باملعلومات يف خمتلف املجاالت سواء
كانت من احلياة اليومية أو من مواد أخر، وتعدّ التناسبية موضوعا أساسيا يف 
برنامج الرياضيات لدورها يف فهم وإدراك الكثري من العالقات بني املقادير الفيزيائية 
لها يف العديد من املامرسات االجتامعية اليومية، حيث ترتبط به إجراءات حلّ  وتدخّ

جهة النّظر البيداغوجية، يتميّز هذا املوضوع بالفرتة وأدوات متنوعة جدا. ومن و
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املمتدة لتعليمه بغرض بناء هذا املفهوم من خالل أنواع املشكالت، املفردات 
 واملصطلحات، اخلواص واإلجراءات.

تكون دراسة التناسبية وتطبيقاهتا وخمتلف التعلّامت املرتبطة هبا موزعة عىل السنوات  
 األربع.

بتدائي، تناول التلميذ مشكالت رضبية وتمّ إدخال مفهومي النسبة يف التعليم اال
املئوية واملقياس من خالل وضعيات ملموسة لغرض أسايس هو التحسيس 

 بفائدهتام. 
يف السنة األوىل من التعليم املتوسط، تقرتح عىل التلميذ نشاطات، هبدف دعم 

كام ينتظر أن تسمح هذه  مكتسباته وإبراز بعض اخلواص كاخلطية ومعامل التناسبية.
النشاطات للتلميذ بتعميق كفاءاته حول املقياس، النسبة املئوية، وحدات القياس 

 وبعض التحويالت. 
ومن خالل اجلزء املتعلق بتنظيم معطيات، يسعى تدريس املادة إىل تعويد التلميذ عىل  

ول معاجلة معطيات: مجعها، تنظيمها يف جداول مناسبة (جداول بسيطة، جدا
 بمدخلني) ثمّ متثيلها بمخططات خمتلفة.

III. ميدان األنشطة اهلندسية 
ل األنشطة اهلندسية مرتكزا ملواصلة دراسة املفاهيم التي اكتسب التلميذ خربة تشكّ 

نسبية حوهلا يف التعليم االبتدائي كاألشكال املألوفة والسطوح واملقادير والقياسات 
جماال مفضال لتنشيط التالميذ وجعلهم (األطوال واملساحات واحلجوم)، وتبقى 

بون عىل التجريب والتخمني واالنتقال التدرجيي  يامرسون املالحظة والتحليل، ويتدرّ
د.  من امللموس وامللحوظ اىل املجرّ

 ويف السنة األوىل من التعليم املتوسط، يتعلق األمر عىل اخلصوص بـ:
املالحظة وحتليل بعض توسيع حقل األشكال املدروسة وتطوير القدرة عىل  .1

اخلواص ودعم استعامل التلميذ ملختلف وسائل الرسم والقياس يف اهلندسة 
 واالستعامل السليم للمصطلحات.
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إعادة تنظيم معارف التلميذ، السيام باإلدخال واالستعامل التدرجيي لتعاريف  .2
وخواص هذه األشكال أثناء إنشائها، وكذا باستعامل أداة جديدة هي التناظر 

 ملحوري.ا
مرافقة التلميذ لالنتقال التدرجيي من هندسة مبنية عىل املالحظة والتخمني اىل  .3

هندسة يستعمل فيها األدوات لإلنجاز والتحقق والتربير وصوال إىل االستنتاج وبناء 
 استدالالت بسيطة.

 بالنسبة للهندسة يف الفضاء، فقد سبق للتلميذ، يف التعليم االبتدائي، أن عالج املكعب
ومتوازي املستطيالت (إنجاز مثيل، وصف، متثيل، صنع). يتعلق األمر، يف هذه 
السنة هبيكلة هذه املكتسبات ودعمها بتمثيل أدق هلذين املجسمني باستعامل املنظور 

 املتساوي القياس خاصة. 
كام يرشع التلميذ يف السنة األوىل من التعليم املتوسط يف استعامل احلروف لتشفري 

 . بتدائيبعد أن كان يتعامل معها بشكل إمجايل يف مرحلة التعليم االاألشكال 

IV.  التعلامت السنوي  خمطط 

م من  ُزَ هيدف خمطّط التعلّامت السنوي إىل تنظيم وترية التعلّامت السنوية وفقا حلِ
املفاهيم املتكاملة التي تسمح بخدمة الكفاءة الشاملة للسنة األوىل من التعليم 
املتوسط، من خالل التكفل بالكفاءات اخلتامية للميادين الثالثة بمختلف مركباهتا 

رد، الكفاءات العرضية القيم) والذي يتم يف شكل (إرساء املوارد، توظيف املوا
 حلزوين ذهابا وإيابا. 

ينطلق خمطط التعلّم السنوي من ضبط التداخالت املمكنة للكفاءات اخلتامية 
ومركباهتا، ثمّ توزيعها ضمن مقاطع تعلّمية حسب ما تقتضيه طبيعة مادة 

ي وال بمعزل عن بقية الرياضيات. وعليه فإنّ خدمة مركبة بعينها ال يتم بشكل خط
 املركبات بل يف تكامل وانسجام معها. 
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وعليه فإنّ هذا املخطط ينظّم بالتناوب بني الكفاءات اخلتامية يف الفصول الدراسية، 
مع األخذ بعني االعتبار طبيعية املادة وانسجام ميادينها، وكذا وترية وتنظيم السنة 

 وجية).الدراسية (العطل، التقويم، املعاجلة البيداغ

 خمطط التعلّامت السنوي  •

 من التعليم املتوسط السنة األوىل

ويوظف مكتسباته يف خمتلف ويربر نتائج حيل مشكالت نص الكفاءة الشاملة: 
 ميادين املادة (العددي، اهلنديس، الدوال وتنظيم معطيات).

الكفاءات 
 العرضية

 طابع فكري
يستثمر األستاذ املناسبات التي توفرها أنشطة القسم 

والوضعيات لتطوير وترسيخ الكفاءات العرضية 
واملواقف والقيم، ويقرتح أنشطة خمصصة هلذا 

 الغرض إذا لزم األمر. 
وعىل هذا األساس يتعنيّ عىل األستاذ أخذ هذا األمر 

بعني االعتبار يف خمطط التعلامت وال يرتك ذلك 
 للصدفة.

 طابع منهجي
 طابع تواصيل

 طابع شخيص واجتامعي

القيم  
 واملواقف

 اهلوية
 الضمري الوطني

 املواطنة
 التفتح عىل العامل

 يمثّل املخطط املوايل اقرتاحا لكيفية تناول ميادين املادة بالتناوب.

 الفصل الثالث           الفصل األول                            الفصل الثاين         

 

 

 

 

 األنشطة اهلندسية    تنظيم معطيات     األنشطة العددية   

 

 6: ب3م 5: ب2م 4+ب3+ب 2+ب 1: ب1م

 8+ ب 7: ب4م

 14: ب7م 13+ ب 12: ب6م 11+ب 10+ ب 9: ب5م 
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 الفصل األول

 املوارد 

 األعداد الطبيعية

واستعامل قيمة أرقام حسب مرتبتها يف كتابة عدد طبيعي (ترسيخ معرفة  •
 مكتسبات).

 مجع وطرح ورضب أعداد طبيعية يف وضعيات معطاة. •
تعيني حاصل وباقي القسمة اإلقليدية لعدد طبيعي عىل عدد طبيعي مكتوب  •

 برقم واحد أو رقمني.
 ، واستعامهلا.9، 5، 4، 3، 2معرفة قواعد قابلية القسمة عىل  •

نجاز مماثالت إ
أشكال مستوية 

 بسيطة

 :الرسم عىل ورقة غري مسطرة ودون التقيد بطريقة
 ملواز ملستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة. -
 لعمودي عىل مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة. -
 لقطعة مستقيم هلا نفس طول قطعة مستقيم معطاة.  -

 وكذا:
 تعيني منتصف قطعة مستقيم. -
 لزاوية معلومة.إنجاز مثيل  -

االستعامل السليم، يف وضعية معطاة، للمصطلحات: مستقيم ، نصف مستقيم،  •
 قطعة مستقيم، منتصف قطعة مستقيم، مستقيامت متوازية، مستقيامن متعامدان،

 استقامية نقط، زاوية، رأس، ضلع .

 األعداد العرشية

(ترسيخ معرفة واستعامل قيمة أرقام حسب مرتبتها يف كتابة عدد عرشي  •
 مكتسبات).

 استعامل الكتابة العرشية. •
 .0,001، 0,01، 0,1أو عىل  1000، 100، 10رضب وقسمة عدد عرشي عىل  •
 مجع وطرح ورضب أعداد عرشية يف وضعية معينة. •
تعيني حاصل وباقي القسمة اإلقليدية لعدد طبيعي عىل عدد طبيعي مكتوب برقم  •

 واحد أو رقمني.
 طبيعي أو عرشي عىل عدد طبيعي. إجراء القسمة العرشية لعدد •
 تعيني القيمة املقربة إىل الوحدة بالزيادة (أو بالنقصان) حلاصل قسمة عرشي. •
 تدوير عدد عرشي إىل الوحدة. •
 حتديد رتبة مقدار لنتيجة حساب عىل األعداد العرشية. •
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إنجاز مماثالت 
أشكال مستوية 

 بسيطة

إنجاز مثيل لكل من: مثلث، مثلث متساوي الساقني، مثلث قائم، مثلث متقايس  •
 األضالع ، مستطيل، مربع، معني ، عىل ورقة غري مسطرة. 

 رسم دائرة، إنجاز مثيل لقوس معطاة. •
قوس دائرة، وتر، نصف قطر،  االستعامل السليم للمصطلحات: دائرة، مركز، •

 قطر.

الكتابات العرشية 
 الكرسيةوالكتابات 

حتديد موضع حاصل قسمة عددين طبيعيني عىل نصف مستقيم مدرج يف  •
 وضعيات بسيطة.

 استعامل حاصل قسمة عددين يف حساب دون إجراء عملية القسمة. •
 التعرف يف حاالت بسيطة عىل الكتابات الكرسية لعدد. •

 اختزال كتابة كرسية (كرس). 
 بة كرسية له.االنتقال من الكتابة العرشية لعدد عرشي إىل كتا •
 ترتيب أعداد عرشية. •
 مجع وطرح ورضب كسور عرشية. •
قراءة فاصلة نقطة (أو إعطاء حرص هلا) أو تعيني نقطة ذات فاصلة معلومة عىل  •

 نصف مستقيم مدرج.

السطوح املستوية: 
األطوال، 

املحيطات، 
 املساحات.

 تعيني مساحة سطح مستو باستعامل رصف بسيط. •
 بسيطة. مقارنة مساحات يف وضعيات •
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 الثاينالفصل 

 املوارد 

 إدراج األعداد السالبة يف وضعيات متنوعة. • األعداد النسبية

السطوح املستوية: األطوال، 
 املحيطات، املساحات.

 حساب حميط ومساحة مستطيل. •
 حساب مساحة مثلث قائم. •
 حساب حميط قرص.  •

 التناسبية

 أمثلة بسيطة.التعرف عىل وضعيات تناسبية أو ال تناسبية يف  •
 ترمجة نص إىل جدول منظم. •
 ال تناسبية. متييز جدول تناسبية من جدول  •
 إمتام جدول تناسبية بمختلف الطرق. •
 مقارنة حصص. •
 تطبيق نسبة مئوية يف حاالت بسيطة. •

 األعداد النسبية

 توظيف األعداد النسبية يف: •
 تدريج مستقيم. -
 فاصلة معلومة عىل مستقيم مدرج.قراءة فاصلة نقطة معلومة أو تعيني نقطة ذات  -
قراءة إحداثيتي نقطة معلومة أو تعليم نقطة ذات إحداثيتني معلومتني يف مستو  -

 مزود بمعلم.

 الزوايا

 مقارنة زاويتني، إنجاز مثيل لزاوية. •
 تسمية زوايا شكل. •
االستعامل السليم، يف وضعية معطاة، للمصطلحات: زاوية حادة، زاوية منفرجة،  •

 ة، زاوية مستقيمة.زاوية قائم
ف عىل الدرجة كوحدة قياس زوايا.   •  التعرّ
 قياس زاوية بمنقلة. •
 قياس زوايا شكل بسيط. •
 رسم زاوية قيسها معلوم. •

 قراءة جداول واستخراج معلومات. • تنظيم املعطيات

 احلساب احلريف
 إمتام مساويات من الشكل: •

.a b+ =  ،.a b− =   ،.a b× = 
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 املحوري التناظر

 

 التعرف عىل أشكال متناظرة. •
 تعيني ورسم حمور أو حماور تناظر هلا. •
إنشاء عىل ورق مرصوف وعىل ورق غري مسطر، نظائر كل من: نقطة، مستقيم،  •

 قطعة مستقيم، دائرة، وكذا شكل بسيط.
ف عىل خواص التناظر املحوري (حفظ  •  املسافات والزوايا واألشكال) .التعرّ

 

 الفصل الثالث

 املوارد 

 احلساب احلريف
 تطبيق قاعدة حرفية يف وضعية بسيطة. •
 إنتاج عبارة حرفية بسيطة. •

 املحوري التناظر

استعامل التناظر املحوري إلنشاء كل من: مثلث متساوي الساقني، مستطيل،  •
 مربع، معني.

 وإنشائه.التعرف عىل حمور قطعة مستقيم  •
 التعرف عىل منصف زاوية وإنشائه. •

 التناسبية
 استعامل مفهوم املقياس يف وضعيات بسيطة للتكبري أو التصغري. •
 استعامل مقياس خمطط أو خريطة لتعيني املسافة عىل املخطط أو عىل اخلريطة. •
 إجراء حتويالت لوحدات األطوال واملساحات واحلجوم. •

املستطيالت  متوازي
 (واملكعّب)

وصف متوازي مستطيالت واستعامل املصطلحات (وجه، حرف، رأس) بشكل  •
 سليم.

 متثيل متوازي مستطيالت باملنظور متساوي القياس. •
 متثيل تصميم متوازي مستطيالت ذي أبعاد معطاة. •
 صنع متوازي مستطيالت بأبعاد مفروضة. •
 حساب حجم متوازي مستطيالت. •

 تنظيم املعطيات
 معلومات.قراءة جداول واستخراج  •
 تنظيم معطيات يف جداول أو خمططات، واستغالهلا. •
 ترمجة معلومات مصنّفة يف جداول أو خمططات بسيطة. •
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V. التعلمية املقاطع 

 نقصد بمقطع تعلّمي جمموعة حصص تعلّمية مبنية لغرض حتقيق مستو 
 (أو مستويات) من الكفاءة (أو الكفاءات) املستهدفة. تكون هذه احلصص متمفصلة
فيام بينها يف فرتات زمنية ومنظمة حول وضعيات تعلّمية خمتارة بغرض حتقيق أهداف 

 تعلّمية  منسجمة ومرتابطة فيام بينها.
وتتضمن هذه الفرتات الزمنية كل أنواع النشاط الريايض الذي يتعنيّ عىل التلميذ 

 ممارسته خالل الفرتات املوالية: 
 فرتة للتقويم التشخييص. •
 ف والبحث.فرتة االكتشا •
ن. •  فرتة للهيكلة/التأسيس/التمرّ
 فرتة لإلدماج. •
 فرتة للتقويم واملعاجلة. •

 هيكلة مقطع تعلمي  
ين

ياد
و امل

ن أ
يدا

امل
ت) 

اءا
كف

(ال
ءة 

كفا
ال

 

مركبات 

 الكفاءة

وضعية 

 االنطالق

أنامط وضعيات 

 لتأسيس املوارد

(وضعيات 

 تعليمية)

 تعلم اإلدماج

 معاجلة تقويم
 هنائي -جزئي 

 

يمكن تنظيم التعلامت يف خمطط سنوي وفقا اختيارات متعددة، منها تعيني املقاطع 
ضمن امليدان الواحد، او البحث عن التقاطعات بني ميادين املادة، واملقرتح املوايل هو 
 يف إطار تزويد األستاذ بمثال يستأنس به، ويمكنه بناء واقرتاح مقاطع أخر
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يف اجلدول أعاله، والفرتات الزمنية املرتبطة بإنجاز  باستغالل ما املعامل الواردة
 املقطع.

يوفر الكتاب املدريس املوارد الرضورية لبناء التعلّامت، ويعطي له حرية مسؤولة 
 للترصف   

 املقطع األول: احلساب عىل خمتلف األعداد 

 املقطع الثاين: األعداد النسبية

 املقطع الثالث: احلساب احلريف

 ع: تنظيم معطيات والتناسبيةاملقطع الراب

 املقطع اخلامس: األشكال املستوية

 املقطع السادس: الزوايا والتناظر املحوري

 املقطع السابع: املكعب ومتوازي املستطيالت.
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 األعداد الطبيعية واألعداد العرشية      .1

املنهاج  

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 حلّ مشكالت من املادة ومن احلياة اليومية 

 بتوظيف األعداد الطبيعية واألعداد العرشية.

 

 املوارد •
ل بني الكتابتني: العرشية لعدد عرشي  • التنقّ

 كرسية له. ةوكتاب

 ترتيب أعداد عرشية. •

قراءة فاصلة نقطة (أو إعطاء حرص هلا).  •

أوتعيني نقطة ذات فاصلة معلومة عىل نصف 

ج.  مستقيم مدرّ

، 100، 10رضب وقسمة عدد عرشي عىل  •

1000. 

 استعامل الكتابة العرشية. •
 

تقديم الباب 

إنّ اهلدف من هذا الباب هو دعم وتعزيز مكتسبات التالميذ املتعلّقة بمرحلة التعليم 
 ، واألعداد العرشية.10االبتدائي، حول نظام التعداد ذي األساس 

إنّ مفهوم العدد العرشي، يبقى مصدرا لكثري من الصعوبات، نذكر منها عىل  
 ."العدد العرشي هو جتاور عددين طبيعيني بينهام فاصلة "اخلصوص

ر اخلاطئ تنجم عنه كثري من األخطاء، تظهر يف وضعيات خمتلفة:  هذا التصوّ
 العمليات األربع، املقارنة والرتتيب، ...
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تعليمية خيارات متنوعة تستهدف تعلّم األعداد العرشية تقرتح األبحاث حول ال
ل بالتصورات اخلاطئة املرتبطة باملوضوع، ويف هذا الكتاب تمّ تفضيل اخليار  والتكفّ

 ."الكسور العرشية مدخل للكتابات العرشية"

فاهلدف األسايس من هذا الباب هو ضامن فهم جيّد ملعنى كلّ رقم يف كتابة عرشية 
 )، اعتامدا عىل مشكالت تفي هبذا الغرض. (كتابة بفاصلة

ابق سيكون له األثر اإلجيايب عىل التعلّامت املستقبلية، سواء يف  إنّ حتقيق اهلدف السّ
.ميدان األنشطة العددية أو يف باقي امليادين واملواد األخر 

 أكتشف 

ن أعداداأ 1.  كوّ

 األهداف

تعزيز مكتسبات  ●

التالميذ حول دور الرقم 

ومعناه حسب موقعه يف 

 كتابة عدد طبيعي.

املكتسبات 

 القبلية

داللة كل رقم يف كتابة عدد 

 طبيعي.

داللة الصفر كرقم يف كتابة عدد 

  طبيعي.

 تصحيح 

8310أ)   )1  

1038ب)   

يقدم األستاذ التوضيحات الالزمة  )2

يف كتابتي  2،5حول داللة الرقمني 

25،52العددين   

 يمكن أن يشري مثال إىل: 

52= 50+2 

        = 5×10+2 

25= 20+5 

        = 2×10+5 

3 ( 598- 600  
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 توجيهات 

 تعزيز مكتسبات التالميذ القبلية حول: .1
 األعداد الطبيعية.يف تشكيل   0،1،2،3،4،5،6،7،8،9دور األرقام  •
 معنى الرقم حسب موقعه يف كتابة عدد طبيعي. •

 صعوبات منتظرة: التباس حول الصفر يف كتابة أصغر عدد طبيعي.
 تعزيز معنى الرقم حسب موقعه يف كتابة عدد طبيعي،  .2

 لكن بمعنيني خمتلفني. 22استعمل مرتني يف كتابة العدد  2فمثال الرقم 
 لبدهييات بيانو.التطرق بطريقة غري مبارشة  .3

 االنتقال من الكتابة باحلروف إىل الكتابة باألرقام لعدد طبيعي والعكس.
 صعوبات منتظرة: قد ال يفهم التالميذ العبارتني، ييل ويسبق، فيمكن لألستاذ 

 رشح العبارتني من خالل إعطاء أمثلة عىل أعداد صغرية.
 

ي .1  التحدّ

 األهداف
 إعطاء معنى لألرقام تبعا لوقعها

 .يف كتابة عدد طبيعي 

املكتسبات 

 القبلية
 مباد التعداد ذو األساس عرشة

 

 تصحيح 

4000 ) أ 15 100 10 10 5600+ × + × =  
 نقطة.5600رصيد يونس

نقطة، وقريصة 1000قريصتان حتمل كل منهام ب) 

 . 1وقريصة واحدة حتمل  10واحدة حتمل 

 . 1000استعامل قريصة حتمل ج) 

   توجيهات 

يسمح هذا النشاط بالعمل عىل فهم وترسيخ مبادئ التعداد ذي األساس عرشة - 
 كنظام موضعي (قيمة كلّ رقم تبعا ملوقعه يف كتابة عدد).

 .10،100،1000يٌمكن للتالميذ استغالل مكتسباهتم القبلية حول الرضب يف  - 
 يُمكن لفت انتباه التالميذ إىل أن املليون عبارة عن ألف من اآلالف. - 
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 الكسور العرشية  .2

 األهداف

العرشية األقل من التمييز بني الكسور  - 

 الواحد والكسور العرشية األكرب من الواحد.

كتابة كرس عرشي أكرب من الواحد عىل -  

شكل جمموع عدد طبيعي وكسور عرشية 

 بسيطة.

املكتسبات 

 القبلية

سبق للتالميذ العمل عىل مثل هذه الوضعيات 

 يف التعليم االبتدائي.
 

 تصحيح 

 الواحد:الكسور العرشية األقل من  -  

ن عبارة عن ثالث  -  أ) اجلزء امللوّ

أعمدة من بني عرشة أعمدة، اجلزء 

ن عبارة عن ثالث أعمدة من بني  امللوّ

 عرشة أعمدة.

  توجيهات 

ة عىل التنويع يف القراءة تبعا لداللة األرقام.  حيرص األستاذ يف كل مرّ

 من الكتابات الكرسية إىل الكتابات العرشية .3

 األهداف

بأن الكتابة بالفاصلة، ماهي الوعي  -

 إالّ اصطالح.

إعطاء معنى للكتابة العرشية  -

ر  العدد العرشي  "(التقليل من التصوّ

هو جتاور لعددين طبيعيني  بينهام 

  "فاصلة

ل بني الكتابتني: الكرسية  - التنقّ

 والعرشية.

 الكتابات املختلفة لكرس عرشي املكتسبات القبلية

 

 

 تصحيح 

987أ) 98,7
100

= ،64 6,4
10

= ،

21787 21,787
1000

=   ،3 0,3
10

=  ،

1 0,1
10

=،1 0,01
100

=،

1 0,001
1000

= 
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   تعاليق 

ال يتعلّق األمر هنا بإعطاء قاعدة تتعلق بعدد األرقام بعد الفاصلة يف الكتابة العرشية 
وعدد األصفار يف مقام الكرس العرشي املتعلّق هبا، بل بتوظيف التفكيكات اجلمعية 
لكرس عرشي (كتابته عدد عرشي عىل شكل جمموع عدد طبيعي وكسور عرشية، 

 يف بسط الكرس العرشي ،...). حساب عدد العرشات، املئات، اآلالف 

ج .4  األعداد العرشية ونصف املستقيم املدرّ

إعطاء معنى للكتابة العرشية من خالل توظيف  - األهداف

 إطار هنديس.

 توظيف كتابات خمتلفة لعدد عرشي  -

 حتضري التالميذ ملقارنة عددين عرشيني. -

 إعطاء معنى العدد للكرس العرشي. -

املكتسبات 

 القبلية

 الكتابات املختلفة لعدد عرشي.

 

 تصحيح 
التباعد بني تدرجيتني  ) أ

1صغريتني هو 
10

 . 

) ب) )1,7B  ،( )0,5C       . 

    

 

   توجيهات 

عة   جيب التنويع يف تربير اختيار موقع النقاط من خالل إجراء قراءات متنوّ

 لألعداد العرشية، مثال:

52,5عبارة عن وحدتني ومخسة أعشار،  2,5 2
10

= +. 

92,9عبارة عن وحدتني وتسعة أعشار،  2,9 2
10

= +  ،12,9 3
10

= −...، 
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 األصفار غري الرضورية .5

 األهداف

تعزيز داللة رقم حسب  -

 موقعه يف كتابة عدد.

حتضري التالميذ إىل  - 

مواضيع مستقبلية (املقارنة ، 

 العمليات، ...).

املكتسبات 

 القبلية
 الكتابات  العرشية

 

 تصحيح 

3,6،36,0،3,06،30,6،6,30 ، 63,0،60,3 ، 6,03، 
0,36،03,6،06,3 ،0,63. 

63,0=36 ،6,30=6,3،03,6=3,6   ،06,3=6,3  

15000،3,1 ،3,01  ،3 ،150,5 . 

   توجيهات 

ستكون من دون شك اقرتاحات متنوعة لألعداد، يف مرحلة موالية حيرص األستاذ  
األعداد هلا إجياد مجيع عىل الدفع بالتالميذ إىل إجياد اسرتاتيجية يمكن من خال

 .املمكنة

 مقارنة عددين عرشيني .6

التكفل بمختلف تصورات التالميذ  - األهداف

 اخلاطئة (نظرية التلميذ)

املكتسبات 

 القبلية

 .نين طبيعييمقارنة عدد

 داللة رقم يف كتابة عرشية.

  التعليم عىل نصف مستقيم.

 تصحيح 
3,02،3,14،3,2،7,16،7,5 

   توجيهات 

 ثمّ إجابة إيناس ثمّ إجابة يونس وأخريا إجابة ميسون. سعيد تتم مناقشة إجابة .1
 االنتقال من اإلطار العددي إىل اإلطار اهلنديس من شأنه أن يدعم مفهوم مقارنة .2
 عددين عرشيني ( أكرب العددين يقع يمني أصغرمها، ...). 
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 حرص عدد عرشي .7

إعطاء معنى  ملفهوم  حرص  األهداف

عدد عرشي إىل : الوحدة، 

 اجلزء من العرشة.

املكتسبات 

 القبلية

 داللة الكتابات العرشية.

قراءة فاصلة نقطة عىل نصف 

ج.   مستقيم مدرّ

 تصحيح 
3أ)  3,14 4< 520؛  > 520,8 521< ؛ >

0 0,34 1< 2؛  > 2,014 3< < 

3,1 ب) 3,14 3,2< 2,6؛  > 2,64 2,7< ؛  >

41,3 41,305 41,4< ؛ >

4,0 4,038 4,1< < 
 ؛ ... 1,667؛  1,61؛  1,601) جـ

     توجيهات 

بني كل عددين  "يستغل األستاذ السؤال األخري لتوجيه التالميذ نحو اخلالصة 
 "عرشيني يمكن إدراج عدد غري منته من األعداد العرشية.

أكتسب طرائق 

م يف خمتلف كتابات عدد عرشي ●  التحكّ

ل التنقّل بني الكتابتني: العرشية والكرسية لعدد عرشي األهداف:  . اكتساب طريقة تُسهّ

 تُستغل داللة األرقام لتربير الطريقة.  توجيهات:

 1000، 100، 10الرضب يف (القسمة عىل)  ●

 1000، 100، 10تعزيز وتربير طريقة رضب عدد عرشي يف   األهداف:

فوا عىل: توجيهات تقنية إزاحة الفاصلة يف السنة اخلامسة  سبق للتالميذ وأن تعرّ

 ابتدائي ، فاألمر يتعلّق هنا بتربهيا استنادا إىل العالقة املوجودة بني قيم املراتب .
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 مقارنة عددين عرشيني ●

 اكتساب طريقة ملقارنة عددين عرشيني  األهداف:

 توجيهات 
األرقام يف كتابة املناسبة فرصة لتربير تقنيات املقارنة بالرجوع إىل داللة  •

 عرشية.
فوا عليها. •  دور األصفار غري الرضورية التي سبق للتالميذ أن تعرّ
ج (تغيري اإلطار) من شأنه أن  • جتسيد ترتيب األعداد عىل مستقيم مدرّ

 يُعطي معنى أعمق لعملية املقارنة.
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ن  أمترّ

 قراءة وكتابة أعداد طبيعية

 2017،   عدد الوحدات 7رقم اآلحاد .1

 201 ، عدد العرشات1رقم العرشات

 20، عدد املئات0رقم املئات

 2، عدد اآلالف2رقم اآلالف

 ليس لألرقام نفس الداللة. )1 .2

 مائتان وأربع وثالثون. )2 

 مائة وأربع وعرشون ثالث

 أربع مائة وثالث وعرشون

3.  32،234،423 ،2018 

 ورقة نقدية .13  .4

5.  251980،252070،252970 

 ال يتعلق األمر بإجراء عملية اجلمع.

6. 4( 2365،98734،1234567 
 الكسور العرشية واألعداد العرشية

 أ) .7

 

82
10

+ ،802
100

+،2,8،280
100

 

5 ب) 32
10 100

+ + ،532
100

+،2,53،

253
100

 

41 )جـ
10

+ ،401
100

+،1,4،140
100

 

 عرشة من جزء47 أ) .8
 جزء من املائة54وحدة واحدة  ب)

 جزء من األلف 9054 )جـ
9.  1(4 40

10 100
=2(47 4 7

100 10 100
= +3(

14 41
10 10

= + 

4(325 2 53
100 10 100

= + + 

10. 3( 1(3 535
10 10

+ =2(9 7097
100 100

+ =3(

5 230523
1000 1000

+ = 

4(5 9 3593
10 100 100

+ + = 

5(7 5 27052
10 1000 1000

+ + = 

11.  1(43 34
10 10

= +2(229 292
100 100

= +3(

2 017 172
1 000 1000

= + 

1 أ) .12
10

A
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 ،4
10

B
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø

،11
10

C
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 

 الكتابات العرشية

14.  1(      5,32(       ,9133(5,24 

4(  25,035(   13,0096(5,24 

15.  1(4,32(2,29 

3(2,0174(25,03 

16.  1(3456
100

2(9562
10

3(2704
100

 

4(3702
1000

5(5
100

6(13
100

 

7(47
10

8(150
10

9(407
100

 

10(129
10

. 

17 .  1(27 0,27
100

=2(637 6,37
100

= 

3(834 0,834
1000

=  
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18.  

 
19.  5,7،9,45،1,221،5,005 

 الرضورية األصفار غري

21.  200 ،7, 5 ،34, 09 ،340, 4 ،12،

1678،6,60،43500،400,5068 

 تفكيكات عدد عرشي

22. 1( 5276 

2( 24,67 

3( 835,429 

4( 521,634 

24. 
2( 

3,14 3 0,1 0,04
23,42 20 3 0,4 0,02
809,54 800 9 0,5 0,04
76,023 70 6 0,02 0,003

= + +
= + + +
= + + +
= + + +

 

 التعليم عىل نصف مستقيم

إمتام متتاليات األعداد من شأنه أن يُساعد عىل فهم   .25

ج.  االنتظامات عىل نصف املستقيم املدرّ

تُشري األسهم عىل الرتتيب إىل األعداد (من اليسار    .26

 إىل اليمني):

 .0,2،1,2،2,7،3,9الشكل األول: 

 .9,4،10,5،11,6الشكل الثاين:

 .0,15،0,23،0,38الشكل الثالث:

 .9,07،9,17،9,25الشكل الرابع:

 

 مقارنة عددين عرشيني

27. 1( 5 7
10 10

<2(87 78
100 100

< 

3 (32 25
100 10

<4(40 4
100 10

= 

5(5 59 9
100 10

+ < + 

6  (6 9 7 95 9
10 100 10 100

+ + < + + 

7(201720,17
100

= 

28. 1( 
  

30,3
10

=2(436 43,6
100

< 

3 (126 12,5
100

< 

29. 1( 234 1253<     2( 12,9 43< 

3 (23,56 37,56< 

4( 24,13 24,52< 
5(28,145 28,2< 

31. 12,9 ،13,15،13,2،13,7،17,04 

بة  احلرص، القيم املقرّ

33. 23 23,6 24< <،143 143,9 144< <،

0 0,95 1< <،0 0,007 1< <،

5 5,999 6< <،2017 2017,5 2018< < 

ب إىل الوحدة: .34  حرص مقرّ

14 14,348 15< <،5 5,983 6< <،

0 0,542 1< < 

99 99,999 100< < 

8745 8745,673 8746< < 
ب إىل اجلزء من عرشة  حرص مقرّ

14,34 14,348 14,35< <،

5,97 5,983 5,99< <،

0,54 0,542 0,55< < 
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99,99 99,999 100< < 

8745,6 8745,673 8745,7< < 
ب إىل اجلزء من املائة  حرص مقرّ

14,347 14,348 14,349< <،

5,982 5,983 5,984< <،

0,541 0,542 0,543< <،

99,998 99,999 100< <،

8745,672 8745,673 8745,674< < 

 1000،  100، 10) …الرضب يف (القسمة عىل

40. 24 10÷
 

،
 

5 100÷،164503 10000÷،

453 1000÷،15487 100÷ 
 وحدات القياس املألوفة

41. 1(1200 1,2g kg=،3 80 3,08kg g kg=،
870 0,87g kg=،34 0,34hg kg= ،

5 300 5,3kg g kg= 
2(4,78 4780km m= ،200 2cm m=،

5 0,5dm m= ،234 0,234mm m= 
3( 4,5 450hL L=،46 4,6dL L=،

53 0,53cL L= 

ق  أتعمّ

 123456789أصغر عدد طبيعي :  .1

 9876543210أكرب عدد طبيعي :

 1000000املليون  )1 .2

 1000000000املليار 

2( 99 999 999 تسعة وتسعون مليارا  999

وتسعامئة وتسعة وتسعون مليونا وتسعامئة 

وتسعة وتسعون ألفا وتسع مائة وتسعة 

 وتسعون.

 ألف مليار. 1000000000000

3. 1( 3079 
2( 9730 
3( 0,379 
4( 970,3 

4.  

 
5. 1. XVIII 18=    ،

MMDCCXVI 2716= 
2. 235 CCXXXV=،

1962 MDCCCCLXVI= 
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 احلساب عىل األعداد العرشية: اجلمع والطرح      .2

  املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
حل مشكالت املادة ومن احلياة اليومية 

بتوظيف األعداد الطبيعية واألعداد 
 العرشية.

 املوارد •
 مجع وطرح أعداد طبيعية يف وضعيات مفروضة •
 الكتابة العرشيةاستعامل  •
 إنجاز عمليات مجع وطرح آليا، وبتمعّن •
 إجياد العدد الناقص يف مساواة. •

 تقديم الباب 
ع فيه يف مرحلة التعليم املتوسط املرتبط بعمليتي اجلمع  يتواصل يف هذا الباب العمل الذي رشُ
والطرح، مع الرتكيز عىل إعطاء معنى للعمليتني من خالل مشكالت مرتبطة بالواقع املعيش 
ق إىل كل من احلساب املضبوط والتقريبي سواء كان ذلك: ذهنيا، آليا،  للتلميذ، كام يتم التطرّ

 ضع للعمليات؛ وهبذا الصدد نشري إىل رضورة ترشيد استعامل اآللة احلاسبة. و
  إنّ ترمجة مشكلة إىل رسم توضيحي جيب أن تّعطى له عناية خاصة.

  أكتشف 

 أي حساب أقوم به

 األهداف
 إعطاء معنى لعمليتي اجلمع والطرح . -

 اختيار العملية املناسبة. -

املكتسبات 

 القبلية

االبتدائي حول  العمل الذي تمّ يف التعليم 

  العمليات.

 تصحيح 

1. 24,5 11,5+    2 .24,5 11,5− 

3. 17,5 1,5−       4 .17,5 1,5+ 

5. 31,02 22,60+ 6 .31,02 22,60− 
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  توجيهات 

دة، هبدف الرتكيز عىل إعطاء معاين للعمليات ، كام  تمّ اختيار النشاط بعيدا عن احلسابات املعقّ
 يسمح للمتعلمني باختيار العملية املناسبة خاصة وأنّ األعداد املستعملة مشرتكة بني النصوص.

 يمكن أن يبدأ النشاط فرديا ثمّ ثنائيا.

 أنجز عمليات مجع وطرح .1

 التكفل بتصورات خاطئة  األهداف

املكتسبات 

 القبلية

العمليات حول األعداد الطبيعية واألعداد 

 العرشية يف مرحلة التعليم االبتدائي.

  مفهوم العدد العرشي(الباب األول)

 تصحيح 
1. 30,2 ،247,28،829,67،41,95
،58,06 

 توجيهات 

يسمح هذا النشاط بإثارة بعض التصورات اخلاطئة: اعتبار العدد العرشي جتاور عددين  -
 طبيعيني، آلية مجع عددين طبيعيني، عدم أخذ بعني االعتبار (نسيان) البواقي،... 

العنرص (تنويع طرق التربير بالرجوع إىل الباب هلذا خاصا عىل األستاذ أن يويل اهتامما  -
ابق).  السّ

 نتائج غري معقولة .2

 تقدير نتيجة (احلساب التقريبي) - األهداف

املكتسبات 

 القبلية
 مكتسبات التالميذ حول مجع عددين طبيعيني.

 

 تصحيح 

 .1590DA. أ) 1 

 اقرتاحات خمتلفة.) ب

2 .71,55،90,24،32,05،137,13 
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 اكتسب طرائق 
م يف خمتلف كتابات عدد عرشي ●  التحكّ

ن فيه.  األهداف:  توظيف خاصيتي التجميع والتبديل (ضمنيا) يف إجراء حساب متمعّ

املناسبة تسمح بفتح نقاش بني التالميذ للفصل يف اختيار الطريقة األرسع وتقديم  توجيهات:

 التربيرات الالزمة. 

 احلساب عىل املدد ●

 إجراء حسابات عىل املدد . األهداف:

ثانية  60دقيقة بساعة ،  60احلساب عىل املدد يف النظام الستيني(استبدال توجيهات:

 بدقيقة،...   يدعم مبدأ االستبدال يف النظام العرشي).

 حلّ مشكلة باالستعانة بتمثيل مناسب ●

 . هاتسهيل حلل ترمجة مشكلة يف شكل هنديس األهداف:

ن صعوبات نوعية، لذا عىل األستاذ أن يأخذ ذلك بعني االعتبار. توجيهات:  املوضوع يتضمّ

 

  

~ 33 ~ 



 

 

 

ن   أمترّ
م يف التعابري اجلديدة  التحكّ

 جمموع أ) .1

 فرق ب)

 حدود ج)

 1ثم  طرح   50إضافة  أ. .2

 1ثمّ طرح  100إضافة  ب) 

 … 1ثمّ إضافة  100إضافة  ج) 

4. 72,19،44,053،573، 53,377  

5. 1,75 2,48 3,23+ = 
105,7 376,52 482,12+ = 

6. 143,93،161,17،30,72،17 

)أ) )81 10 81 10 1− = − + 

)ب) )240 99 240 100 1− = − +
 ....

 

7. 

 أ) .8
  
   7081,8ب)192,2

 0,293ج) 

16,5 أ)  10. 3,53 13,03- =  

40,87 9,32 30,55- = 
 احلساب عىل املدد

12        أ) 11. 9 minh(4 ب 7 minh 

7 ج) 59 min 8sh   

أ) 12.
 
10 45minh(18ب 10minh 

 رتبة مقدار

13. 3500 

14. 120
 17. 15, 6cm 

ق  أتعمّ
 708,56 أ) .1

70856708,56 ب)
100

= 
708 ج) 709A< < 
 709 د)

2. 

 
 1305,98 )أ .3

 0,0303 ب)
 1473,25 ج)

4. 

 
5. 1. 11,62cm  ،10,79cm   

6.  1,75cm  ،0,8cm   

 ،31,5kg وزن يونس ،kg 16,4 وزن حممد .7
     kg 34,75  وزن إيناس

   3,18mعرض مدخل احلديقة  .8

9. 
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 احلساب عىل األعداد العرشية: الرضب والقسمة      .3

  املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •

حل مشكالت املادة ومن احلياة اليومية 

بتوظيف األعداد الطبيعية واألعداد 

 العرشية.

 املوارد •
 رضب أعداد طبيعية يف وضعيات معيّنة •

تعيني حاصل وباقي القسمة اإلقليدية لعدد  •

 طبيعي عىل عدد طبيعي.

 .9، 5،  4،  3، 2معرفة قواعد قابلية القسمة عىل  •

إجراء القسمة العرشية لعدد طبيعي أو عرشي  •

 عىل عدد طبيعي.

بة إىل الوحدة بالزيادة (أو  • تعيني القيمة املقرّ

 ان) حلاصل القسمة عرشي.بالنقص

 إعطاء تدوير عدد عرشي إىل الوحدة. •

حتديد رتبة مقدار لنتيجة حساب عىل األعداد  •

 العرشية.

 تقديم الباب 

 م يف مرحلة التعليم االبتدائي بإدراج وضعيات متنوعة تُعطي معاين أخر يتواصل العمل املقدّ

القسمة اإلقليدية والقسمة العرشية للرضب غري تلك املرتبطة باجلمع، ويتم إدراج مفهومي 

 انطالقا من مشكالت بسيطة قريبة من حميط التلميذ.

 يتواصل أيضا العمل عىل احلساب املضبوط واحلساب التقريبي يف مظاهره الثالثة.
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 أكتشف 

 ماذا أحسب هبذه اجلداءات .1

 األهداف

 إعطاء معنى لعملية الرضب -

اكتشاف تقتية رضب عددين  -

 عرشيني.

املكتسبات 

 القبلية

رضب عدد طبيعي يف عدد عرشي برقم 

  واحد بعد الفاصلة.

 تصحيح 

 قارورات من املاء. 6أ) سعة  ①

 عدد القارورات يف احلزمة الواحدة.ب) 

 ثمن احلزمة الواحدة.ج) 

 د) ليس له معنى.

 ) كميّة املاء يف احلزمة الواحدةھ

  22،  21،  20يمكن اقرتاح األعداد ب)  ②

 كرتب مقادير.

 توجيهات 

 جيب مناقشة اقرتاحات التالميذ فيام يتعلّق باملشكالت املقرتحة، ومطالبتهم بالتربيرات . ب) ②

3,1بالنسبة إىل طريقة حساب  فوا عىل تقنية رضب عدد عرشي ×7 ، فقد سبق للتالميذ وأن تعرّ

 برقم واحد بعد الفاصلة يف عدد طبيعي ،فيجب الرتكيز أكثر عىل تربير التقنية. 

ع يف إعطاء تقنية رضب عددين عرشيني ويفسح  بالنسبة للسؤال األخري، يتفاد األستاذ الترسّ

 وتربيرات مناسبةاملجال أمام التالميذ إلجراء ختمينات خمتلفة، 

 0,1،0,01،0,001رضب عدد عرشي يف احسب ذهنيا ناتج  .2

 األهداف
،0,1اكتساب تقنية رضب عدد عرشي يف 

0,01،0,001  

املكتسبات 

 القبلية
 1000، 100، 10قسمة عدد طبيعي عىل 

 

 تصحيح 

③12,62A =،2,389B = 
0,02017C = 
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  توجيهات 

ف التالميذ عىل تقنية قسمة عدد عرشي عىل  ، فالرتكيز يكون عىل  1000، 100، 10سبق وأن تعرّ

 . 1000، 100، 10والقسمة عىل  0,1،0,01،0,001الربط بني الرضب يف 

ة أعداد عرشية .3  احسب جداء عدّ

 توظيف خاصيتي التبديل والتجميع. - األهداف

املكتسبات 

 القبلية

مكتسبات التالميذ حول الكسور العرشية 

، 10عدد عىل والكتابات العرشية، قسمة 

100 ،1000 .  

 تصحيح 

1590. أ) 1  DA. 

 اقرتاحات خمتلفة.) ب

2 .71,55،90,24،32,05،137,13 

 توجيهات 
2,5إعطاء معنى للجداء  ① 13,45 4× ×. 
دة ، يكفي فقط اختيار  ② ة ما، بطرق متعدّ قيمة : لفت انتباه التالميذ إىل أنّه يمكن أنجاز مهمّ

ة.  الطريقة األنسب تبعا خلصوصيات املهمّ

ل إليها. ③  حساب جداءات لتقويم وتعزيز النتيجة املتوصّ

 اإلقليدية القسمة .4

 األهداف
 إعطاء معنى للقسمة اإلقليدية. -

 القسمة اإلقليدية.تعزيز تقنية إجراء  -

املكتسبات 

 القبلية

 العمل الذي تمّ يف التعليم 

  االبتدائي حول العمليات.

 تصحيح 

باقات، ال يمكن تشكيل  10يمكن تشكيل  ) أ

 باقة. 20

14ب) 19 279 14 20× < < × 

 زهرة. 13باقة، يتبقى 19ج) 

 القسمة عموديا.د) إجراء 
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 توجيهات 

ف عىل مفهومي القاسم والباقي .  هيدف النشاط أساسا إىل إعطاء معنى للقسمة اإلقليديية والتعرّ
ن  13العدد   19الذي يمثّل عدد الزهور املتبقية ال يمكن من خالله تشكيل باقة من الزهور تتضمّ
 زهرة.

قيمة: ال ينبغي فرض طريقة حل معيّنة، بل ينبغي تشجيع اإلجراءات الشخصية.( يمكن للتالميذ 
 ).استعامل عملية القسمة ، عملية الرضب ،...

ابقة.  ينبغي الربط بني نتيجة السؤال وبقية  النتائج السّ

 قواسم ومضاعفات عدد طبيعي .5

 األهداف
ف عىل  التعابري : قاسم ،  التعرّ

 باقي القسمة عىل ...مضاعف ، 

املكتسبات 

 القبلية
 مفهوم القسمة اإلقليدية

 

 تصحيح 

 ، 3باقي قسمة كل عدد من األعداد  ) ب

(يمكن أن  0هو 3عىل   15، 12، 9، 6

 تكون هناك تعابري أخر تُؤدّي نفس املعنى).

 توجيهات 

قاسم بالضبط) مة اإلقليدية  ويف هذه الوضعية (يف القس "قاسم "قد يؤدي استعامل مصطلح 
 عند التالميذ ، فعىل األستاذ أن يتكفل بذلك. إىل التباس

 قابلية القسمة قواعد .6

 األهداف
ف عىل قواعد قابلية القسمة عىل:  التعرّ

2،3،9 

املكتسبات 

 القبلية
 قواسم عدد طبيعي. 

 

 تصحيح 

 استخالص قواعد قابلية القسمة عىل: 

2،3،9 
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 توجيهات 
تمّ اختيار جدول يتضمن عدد معترب من األعداد حتي يسهل عىل التالميذ القيام بتخمينات 

 مناسبة. 

 القسمة العرشية .7

 إعطاء معنى للقسمة العرشية. األهداف

املكتسبات 

 القبلية
 الكتابات العرشية ،حتويل الوحدات 

 

 تصحيح 

معظم اإلجابات موجودة يف نص 

 املشكلة.

 توجيهات 

 تمّ اختيار مشكلة واقعية ملقاربة مفهوم القسمة العرشية.
 يُمكن لألستاذ أن خيترب مكتسبات التالميذ القبلية حول اللرت وأجزائه .

مقارنة التي استعملها يونس يف إجابته، متهيدا إلجراء  "بالتقريب "جيب مناقشة العبارة 
 النتيجتني مع ما يظهر عىل اآللة احلاسبة .

ا.  يف السؤال الرابع تمّ استهداف القسمة العرشية أين يكون احلاصل عددا عرشيا تامّ
) التي استُعملت يف 14، 279ملقاربة مفهوم القسمة العرشية تمّ استعامل نفس األعداد (

بني  زربة القسمة اإلقليدية قصدا ، حتّى يعي التلميذ بأن سياق املشكلة هو الذي يميّ مقا
نها عادة التامرين (أنجز القسمة اإلقليدية ...، أنجز  النوعني وليس التعليامت التي تتضمّ

 القسمة العرشية ....).
 يّمكن لفت انتباه التالميذ إىل ذلك يف الوقت املناسب.
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ن   أمترّ
م يف التعابري اجلديدة  التحكّ

داء العددين15 أ) .1  .4و 3,75هو جُ

 .مها عامال اجلُداء 4و 3,75

 3,75و4هو جمموع العددين7,75 ب)

ا املجموع  4و  3,75   مها حدّ
هي عوامل اجلداء  91,7و 5,34،6 ج)

15,2 6 4,5× × 
داء العددين أ) .2  .99,1و 51جُ

 .18و 78,2فرق العددين ب) 

 إجراء عملية رضب عموديا
542 أ) .7 39 21138× = 
5,42 ب)  3,9 21,138× =   ،

0,542 0,39 0,21138× =   ،
0,00542×0,039=0,00021138 

8.  57,2 34,9 1996,28× =

572 3,49 1996,28× = 

5,72 349 1996,28× = 
 ، د)ب)  ،  ) أ  .9

 حساب بتمعّن

13.  ( )23 2 5 23 2 5 230× × = × × =

( )25 7 4 25 4 7 700× × = × × = 
... 

)أ)  .14 )0,5 20 7,41× × 

)ب) ) ( )0,05 2 1,25 0,8× × × 

)ج) )500 2 9,65× × 

)د) ) ( )9 2 12,5 4× × × 

 رتبة مقدار

 ،يمكن استغالل رقم آحاد اجلداء -  .17

تعدد النتائج الظاهرة بتعدد أنواع 

 احلاسبات ،...

املناسبة فرصة للفت انتباه  -

التالميذ إىل رضورة التمييز بني 

 القيمة املضبوطة والقيم التقريبية.

ر   .18 هيد ف التمرين إىل التكفّل بالتصوّ

 "الرضب يُكربّ دوما "

 مسائل

41  
 154,07 DA 

42  11,4cm 
  (11,17647cm)املسافة املتبقية   45

كتابا إضافيا  12ال تكفي لوضع 

 عىل الرف.

 90عدد اجلواهر هو   46
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ق  أتعمّ
1.  26,5m 
بة إىل الوحدة هي   .2  . 343mileالقيمة املقرّ

ر إىل الوحدة  244املدوّ mile 

 يستغل االستاذ الفرصة إلعطاء مفهوم مدور حاصل القسمة والقواعد املرتبطة بذلك.

3.  2874 
4.  2016 
12345679 أ) .5 9 111111 111 111× = 
12345679 ب)  18 222222222× = 

12345679 27 333333333× = 

12345679 36 444444444× = 

12345679 81 999999999× =     
7.  374 1001 374374× = 

374 1001 374 100 374× = × + 
 كبيسة.. هي سنوات 2196، 2020،  816،1576السنوات  .8

 قطعة رخام 36  .9
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 الكتابات الكرسية      .4

  من املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
حيل مشكالت من املادة ومن احلياة اليومية 

بتوظيف األعداد الطبيعية، األعداد 
العرشية، الكسور واحلساب يف وضعيات 

 خمتلفة. 

 

 

 املوارد •
 الكرس وحاصل القسمة •
قسمة عددين طبيعيني حتديد موضع حاصل  •

 عىل نصف مستقيم مدرج يف وضعيات بسيطة.
 رضب عدد يف كرس •
 حتويل الكتابة الكرسية حلاصل قسمة •
 اختزال كتابة كرسية •

 تقديم الباب 
تم إدخال الكسور البسيطة فقط يف املرحلة االبتدائية. ويف هذه السنة نجعل التلميذ ينتقل 

متثيالت عدد حيث تتمفصل كل النشاطات حول األفكار تدرجييا من خمتلف متثيالت كرس إىل 
 الثالثة األساسية:

aغري معدوم   هو العدد  bعىل عدد   aحاصل قسمة عدد   -
b

 . 
aجداء   -

b
 . aهو العدد  bوالعدد    

aيمكن تقريب العدد  -
b

 بإعطاء قيمة مقربة له  
عىل إعطاء معنى للكتابات األخر حلاصل القسمة وكذلك رضب  نعملإضافة إىل هذا 

اسبية حاصل القسمة (يف كتابته الكرسية) بعدد عرشي. هذا ما يسمح بتناول مفهومي التن
 والنسبة املئوية بكيفية متناسقة.  

ويف األخري، يكون التحكم يف العمليات عىل الكتابات الكرسية عرب السنوات املختلفة للتعليم 
 املتوسط.
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 أكتشف 
 تقسيم رغيف اخلبز-حاصل القسمة والكرس .1

 األهداف

التمييز بني القيمة  -

 املضبوطة والقيمة املقربة

إدخال مفهوم الكرس  -

 قسمةكحاصل 

املكتسبات 

 القبلية

مفهوم الكرس كتقسيم  -

 للوحدة

  مفهوم حاصل القسمة -

 تصحيح 
 ، ال يمكن أن يفيدها  ...0,833 .1

2. 30 6 5÷ مت  =   6حصة عىل  30، قسّ

الكرس الذي يمثّل قسمة كل ضيف هو  .3
5
6

  

4. 5 5 5 5 5 5 56 5
6 6 6 6 6 6 6
+ + + + + = × = 

 5لنحصل عىل  6حسب ما سبق، العدد الذي نرضبه يف  .5

5هو الكرس 
6

  

5وبالتايل نعربّ عن حاصل القسمة  5بالكرس ÷6
6

ونكتب:  

55 6
6

÷ =. 

   توجيهات 
باإلقبال عىل املحاولة، خاصة فيام يتعلّق بفكرة تقسيم الوحدة، طبيعة النشاط يسمح للتلميذ 

ومن خالل إجراء كل من مريم وفاطمة، نغتنم املناسبة للتمييز بني القيمة املضبوطة والقيمة 
املقربة حلاصل القسمة هذا من جهة، ومن جهة أخر، انتاج كتابة كرسية للتعبري عن حاصل 

 سة) بينام يُقرأ مخسة أسداس يف حالة التقسيم.قسمة (الكرس عندما نقرأه سدس مخ
  

~ 43 ~ 



 

 

 

 تقسيم رشيط -حاصل القسمة والكرس .2

 

 األهداف

إدخال مفهوم 

الكرس كحاصل 

 قسمة 

املكتسبات 

 القبلية

مفهوم الكرس  

 كتقسيم للوحدة

مفهوم حاصل -

  القسمة

 تصحيح 

 
7الكرس   – 3

3
  3عىل العدد 7هو حاصل قسمة العدد    

7 3 7
3
× = . 

  توجيهات 
هذا النشاط يعمل يف سياق آخر عىل نفس أهداف النشاط السابق (وعليه يمكن لألستاذ اختيار 

 أحد النشاطني ليتناوله مع التالميذ).
من خالل الكرس واملساحة، يتم إدخال مفهوم جديد: الكرس كحاصل قسمة (أو كعدد حل 

a...للمعادلة  b× = . 
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د موضع حاصل قسمة عددين طبعيني عىل نصف مستقيم مدرج   .3  أحدّ

 

  

 األهداف

حتديد موضع حاصل قسمة 

عددين طبيعيني عىل نصف 

 مستقيم مدرج

املكتسبات 

 القبلية

حتديد موضع عدد عرشي عىل 

 نصف مستقيم مدرج 

 

 

 

 تصحيح 

1. 7 11;
4 4

A B   
   
   

   ،7 111,75 ; 2,75
4 4
= =  

55ينبغي أن يالحظ التلميذ أنّ   .2 2
2

÷ ،   نختار نصف   =
مستقيم مدرج و نجزئ الوحدة إىل أربعة أجزاء متساوية   

3 2 6 ;3 0,5 1,5;
1 73 1 ; 3 7
3 3

× = × =

× = × =
  

21اهلدف من السؤال، هو أن يدرك التلميذ أن  .3
هو  5

20 1
5 5
21أي    + 14

5 5
= و يكفي حينها بعدّ تدرجية  +

، وهبذا نتجنب العدّ انطالقا من 4واحدة بعد التدرجية 
 .0التدرجية

   توجيهات 
يسمح هذا النشاط للتالميذ التعامل مع الكرس كعدد. كام يسمح هلم بإدراك ترتيبها (املقارنة 

الضمنية) وجيعلهم ينتقلون إىل جوار موضع الكرس باستغالل التفكيك اجلمعي، إضافة إىل 

aاستغالل  b a
b
× b...يف تعيني العدد الناقص يف معادالت من الشكل:   = a× = . 
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 أخذ كرس من عدد .4

 األهداف

إعطاء اخلاصية التي  -

دد كيفية أخذ كرس من  حتُ

 عدد

وضع ثالث طرائق  -

لرضب كرس يف عدد حمل 

 التأكد

املكتسبات 

 القبلية

الرجوع -خواص اخلطية

معامل -إىل الوحدة 

 التناسبية

  

 تصحيح 
 كل إجراءات التالميذ صحيحة  .1

2. 90cL 
3.  

( )

( )

( )

2 2 225225 2 225 5
5 5
2 225 2 5 255
5
2 225225 2 2 225 5
5 5

×
× = = × ÷

× = ÷ ×

× = × = × ÷

 

4. 2 225 (2 225) 3 150
3

cL× = × ÷ =  

2أو  225 (225 3) 2 150
3

cL× = ÷ × = 

  2نتجنّب اإلجراء الثالث يف هذه احلالة، ألن القسمة العرشية لـ 

 غري منتهية.  3عىل 

   توجيهات 
ب التالميذ طرائق احلساب الثالث، املتعلقة برضب كرس من خالل حل مشكل حقيقي،  رّ جيُ

بعدد كام ينبغي جعل التلميذ يف السؤال األخري، يدرك اختيار اإلجراء املناسب، حينام تكون 
 القسمة العرشية غري منتهية.
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 الكتابة الكرسية حلاصل قسمةحتويل  .5

 األهداف
قواعد حتويل الكتابة  -

 الكرسية حلاصل قسمة

املكتسبات 

 القبلية

مفهوم الكرس كتقسيم  -

 للوحدة

  

 تصحيح 
 اختيار ورقة مرصوفة للرسم )1

 مساحات السطوح امللونة متساوية )2

12نستنتج  )3 6 3
20 10 5

= = 

 الكسور املتساوية التي يمكن كتابتها  )4
1 2 4 2 4 8; ;...
5 10 20 5 10 20
= = =  وهكذا  =

5( 3 3 2 6
5 5 2 10

، ×
= =

×
 12 12 4 3

20 20 4 5
÷

= =
÷

 

6(    : 27بام أنّ 3 9 3
45 5 9 5

×
= =

×
 فإنّه للعرضني نفس القيمة املالية 

   توجيهات 
ر تساوي مساحات السطوح امللونة. إضافة إىل  من خالل مشكل حقيقي (تقسيم سطح)، نربّ

ف عىل كتابات أخر للكرس من خالل تقسيم الوحدة هذا، نجعل  التلميذ يالحظ ويتعرّ
 وتغيري التدريج، ويف السؤال األخري يوظف ما تعلّمه يف األسئلة السابقة.

 اختزال كرس .6

 األهداف
ف عىل طريقة الختزال   التعرّ

 كرس. 

املكتسبات 

 القبلية
 كتابات أخر حلاصل القسمة.

 

 تصحيح 
1( 273 21 13 ; 364 28 13= × = ×  

273 13 21 21
364 13 18 18

×
= =

×
 

2( 273 13 21 21 3
364 13 28 28 4

×
= = =

×
 

273 3 2424 24 3 3 6 18
364 4 4

× = × = × = × = 

    توجيهات 
هذا النشاط يسمح بتنصيب فكرة القاسم املشرتك والتي تسمح باختزال كرس، إضافة إىل 

لعدد طبيعي باستعامل جداول الرضب. يف السؤال األخري نربز  استعامل التفكيك الرضيب
 أمهية االختزال يف احلساب.
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ن   أمترّ
 الكرس وحاصل القسمة

.1 1( 1
2

  2( 5
12

  3( 7
12

 

 2الشكل صحيح فقط يف  .2

2هو مقام للكرس 3هو بسط و 2 • .3
3

  

7الكرس •
5

هو كتابة أخر حلاصل القسمة 

7 5÷  
7هي كتابة عرشية للكرس 1,4 •

5
 

 

4. 32 15 30,32; 5 ; 1,5 ;
100 3 2

3 13 560.75 ; 1; 5,6
4 13 10

= = =

= = =

 

 

5. 13 6 91) ;3) ;2) ;
9 8 11
11 17 95) ;4) ;6)
6 17 13

 

 رقم الوصفب مرفقكرس ال

6. 7 73 7 ; 9 7
3 9
1 197 1 ; 13 19
7 13

• × = • × =

• × = • × =
 

7. 7 136 7 ; 8 13
6 8

11 1911 11 ; 8 19
11 8

• × = • × =

• × = • × =
 

 حاصل القسمة ونصف املستقيم املدرج

8. 1 5 8; ;
3 3 3

A B C     
     
     

  

9. 1 3 8; ;
2 2 2

A B C     
     
     

)أو   )4C  

10. 1 3 8; ;
7 7 7

A B C     
     
     

 

11. 

 

 

3الحظ  5 33 4 ; 2
4 4 4

÷ = − تكون هلام   =

 نفس الصورة عىل نصف املستقيم املدرج

 رضب كرس يف عدد

12. 1 3
4

  5Lمن  

2 2
7

  21Lمن 

3 5
2

  8Lمن  

13. 15 37 35 ; 16 24 ;
3 2

8 26,759 7,2 ; 13 26,75
10 13

× = × =

× = × =

 

14. 23 77 23 ; 18 14 ;
7 9
27 21,38 72 ; 100 213
3 10

× = × =

× = × =

 

15. 754 6 7 42
9

× = × =  

16. 1 31) 30 min ; 2) 45min ; 3)
2 4

1 2 16 min ;4) 20min ;5) 15min
10 6 4

h h

h h h

= =

= = =

 

  120DAاملبلغ الذي يتحصل عليه الثالث هو : .17

 حتويل الكتابة الكرسية حلاصل قسمة

.18 3 15 3 241) ; 2) ;
7 35 8 64
28 7 18 93) ;4)
20 5 32 16

= =

= =
 

.19 4 80,8
5 10
= = 

.20 8 2 3 24 36
12

= ÷ = ÷ 

.21  27
35

  

.22 6 2 9 180,6
10 5 15 30

= = = =  
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 اختزال كسور

.23 4 30,8 ;4,6; 1,5 ;
5 2

1 180,20 ;3,6
5 5

= =

= =
 

.24 75 5 24 2 36 91) ; 2) ; 3)
45 3 36 3 28 7

63 7 35 7;4) ;5)
36 4 25 5

= = =

= =
 

.25 24 12 64 8 16 8; ;
14 7 24 3 18 9

13 1 25; ; 1
39 3 25

= = =

= =
 

.26 5,6 14 3,2 6,5 13; 32; ;
1,2 3 0,1 2,5 5

6,4 2,516; 5
0,4 0,5

= = =

= =
 

 قواعد قابلية القسمة و اختزال الكسور

يقبل القسمة  27.

 عىل
 العدد

2 142 ;300 ;65808 
3 1 ;111 ;153 ;300 ;675 ;65808

 

4 300;65808 
5 300 ;675 
9 81;153 ;675 ;65808 

10 300  
.29 414 23 18 18

391 23 17 17
×

= =
×

 

.30 180 18 2
90 9

= = 

  91قاسم للعدد  7فاطمة اصابت،  33.

نجد أمثلة أخر و بالتايل علينا تصحيح يمكن أن 

 هذا التصور اخلاطئ

ق  أتعمّ
1.  5

16
6،  1بالنسبة للشكل   

16
 2بالنسبة للشكل  

 خاصية القسمة االقليدية .1 .2
 2. 382  
، الحظ أهنا مل جتري قسمة  8باقي القسمة ليس  .3 

 اقليدية ، بل أجرت قسمة عرشية
  0,08البقي هنا هو 

  0,3Lالكمية املتبقية  .3

4. 

 
باستعامل الرسم والتقسيم تستنتج بدون حسابات أن 

9الكرس املخصص للفول 
28

  

ثم نحسب 
1 3364 91 ;364 156
4 7
9364 117
28

m m

m

× = × =

× =

  

 قطر زحل  .5

 
9143000قطر الزهراء  12870

100
Km× =  

212870قطر عطارد  5148
5

Km× = 

 يكفي استخدام خمطط للمساعدة  .6
  22,4m:  1ارتفاع البناية
  16,8m:  2ارتفاع البناية

 4و 3عىل  3و 2عىل  5و 2عىل 7.
5320
5620
5120

 
5220
5022
5124

 
5520
5124
5328

 

 : 9و  5يقبل القسمة عىل 

5625;5220  

5143000 119166,666
6

Km Km× =
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 األعداد النسبية      .5

  املنهاج 

 مستو الكفاءة اخلتامية •
 

حيل مشكالت من املادة ومن احلياة اليومية 
 بتوظيف األعداد  النسبية.

 املوارد •
 .أعداد سالبة يف وضغيات متنوعة  إدراج .1

 توظيف األعداد النسبية يف: .2
 تدريج مستقيم. -
قراءة فاصلة نقطة معلومة أو تعيني  -

نقطة ذات فاصلة معلومة عىل مستقيم 
 مدرج.

قراءة إحداثيتي نقطة معلومة أو تعليم  -
معلومتني يف مستو  نقطة ذات إحداثيتني

 مزود بمعلم.

 تقديم املقطع 

إنّ باب األعداد النسبية من التعلّامت اجلديدة للسنة األوىل من التعليم املتوسط، حيث مل يسبق 
 للتلميذ أن تعامل مع أعداد سالبة يف مرحلة التعليم االبتدائي.

اجلغرافيا  –السالسل الزمنية  –يتمّ إدراج األعداد النسبية يف سياقات متنوعة:  درجات احلراررة 
(االرتفاعات واألعامق) ويف الرياضيات لرتمجة بعض السياقات من الواقع املعيش (التجارة، 

 مثال).
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أكتشف 
 سياقات استعامل األعداد النسبية .1

 درجات احلرارة •

 األهداف
النسبية يف سياق درجات  إدراج األعداد

 احلرارة.

  املكتسبات القبلية

  مفهوم العدد النسبي. املوارد املقصودة

 تصحيح 
يمكن استغالل معارف التلميذ يف  .1

  اجلغرافيا أو االستعانة بخريطة للجزائر.
 أ) كلّ مدن اهلضاب العليا. .2
 مدن الشامل واجلنوب.ب) 
(يربط  0هي  درجة احلرارة يف تيزي وزو .3

 ذلك مع تدريج املحرار).
 بسكرة والبيض مثال. .4

   تعاليق 
السياق مألوف ويعطي معنى لألعداد النسبية باستغالل تدريج املحرار والتنوع الذي يمنحه 

 الطقس يف اجلزائر.
ع مناخها.  السياق مناسب إلرساء قيم مرتبطة بطبيعة اجلزائر وتنوّ

 فسيفساء زمنية •

 األعداد النسبية يف سياق التاريخ.إدراج  األهداف

املكتسبات 

 القبلية

 

املوارد 

 املقصودة

 مفهوم العدد النسبي.

  

 تصحيح 
يمكن متثيل األحداث والشخصيات ببطاقات 

مرقمة، ثمّ تعلّم عىل الفسيفساء الزمنية ليربز 
 ترتيبها الزمني.

  تعاليق 

استغالل التاريخ امليالدي والتاريخ يمكن أن يكون السياق غري معروف لد التالميذ. يمكن 
 اهلجري إلدخال فرتات التاريخ.

 السياق مناسب إلرساء قيم مرتبطة بتاريخ اجلزائر وعمقه.
 

~ 51 ~ 



 

 

 

 يف اجلغرافيا: االرتفاعات واألعامق •

 األهداف
إدراج األعداد النسبية يف سياق 

 التضاريس (اجلغرافيا).
املكتسبات 

 القبلية
 

املوارد 
 املقصودة

 العدد النسبي.مفهوم 
 

 تصحيح 
 نمثّل سطح البحر بالصفر. .2

 H، نعلّم بالتقريب  النقطتني  3عىل الوثيقة  .3
ج الشاقويل Fو  عىل املستقيم املدرّ

 النقطتان متثالن قمة اجلبل وعمق البحرية.

  تعاليق 

تتطلب قراءة خريطة ، ربط ذلك بالواقع والتمثيل عىل الوضعية تتطلب استغالل وثائق خمتلفة 
ج شاقويل (ارتفاعات، مستو سطح البحر، أعامق).  مستقيم مدرّ

 السياق مناسب لتحسيس التالميذ بأمهية املناطق الرطبة  يف اجلزائر والعامل.

 يف الرياضيات •

 األهداف
إدراج األعداد النسبية يف 

 سياق مدريس.
 

املكتسبات 
 القبلية

 

املوارد 
 املقصودة

 مفهوم العدد النسبي.
 

 
 
 

 تصحيح 
 C(3)ب)  .1

 منتصف قطعة املستقيم Oبحيث تكون  Eلتعليم النقطة ح)  

[ ]DE.نمدد نصف املستقيم من جهة املبدأ ونكمل التدريج ، 

)نجد:  7)E − 
 أ) غري ممكن. .2

4إذا كانت درجة احلرارة يف الصباح  C° 7، وبزيادة C°  تصبح
11 C°. 

0نفس اليشء، عندما تكون  C°. 

7ب)  4 11+ 28؛  = 57 85+ 194؛    = 57 251+ ؛    =
37 0 37+ )؛   = )6 2 4+ − = 

 .( مللء الفراغات، نعتمد التنقل عىل مستقيم مدرج يف االجتاهني)

  تعاليق 

 الوضعية مدرسية. الغرض منها هو إعطاء داللة لألعداد السالبة.

~ 52 ~ 



 

 

 

جالتعليم  .2  عىل مستقيم مدرّ

ج. األهداف  تعليم نقاط عىل مستقيم مدرّ
املكتسبات 

 القبلية
 

املوارد 
 املقصودة

ج: املستقيم  التعليم عىل مستقيم مدرّ
ج، فاصلة نقطة، املسافة إىل  املدرّ

الصفر (العددان النسبيان 
  املتعاكسان).

 تصحيح 
ننقل درجات احلرارة الواردة عىل اخلريطة يف مناطق  )1

 خمتلفة من القطر اجلزائري ونسجلها عىل اجلدول.
متثّل كلّ مدينة بنقطة فاصلتها هي درجة احلرارة املسجلة  )2

 فيها.
نستعمل ترتيب التدريج الستنتاج ترتيب درجات  )3

 احلرارة.
 درجة. 1ال تظهر ألنّ وحدة التدريج هي  1,5الفاصلة  )4

   تعاليق 

ج باختيار سياق درجات احلرارة يف مدن خمتلفة.هيدف النشاط إىل   إعطاء معنى للمستقيم املدرّ
 كام هيدف إىل تعليم نقط عليه وتسمية فاصلة نقطة.

 التعليم يف املستوي .3

 تعليم نقاط يف املستوي. األهداف
املكتسبات 

 القبلية
 

املوارد 
 املقصودة

التعليم يف املستوي: املعلم املتعامد 
إحداثيتا نقطة (الفاصلة للمستوي، 
  والرتتيب).

 تصحيح 
 املعلومات غري كافية، الرتتيب ناقص. )1

 نقرأ أوال الفاصلة ثمّ الرتتيب. )2

 ب.تسمية الفاصلة والرتيت )3
 

   تعاليق 

 هيدف النشاط إىل إعطاء معنى للمستوي املنسوب إىل معلم متعامد باختيار خريطة اجلزائر.
كام هيدف إىل قراءة إحداثيتي نقط ممثلة ملدن بالنسبة إىل مبدإ خمتار (مدينة عني صالح) وذلك 

 بتعيني الفاصلة أوال ثمّ الرتتيب..
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ن   أمترّ
 سياقات استعامل األعداد النسبية

4 أ) .1 C− ° 

3.  T 

T 

T 

T 

 طالس

 فيثاغورس

 اخلوارزمي

 ديكارت

- 625 

-580 

780 

1596  
4.  

 
 أ) .5

ب)  

 ح) 

د) 

ه) 

 و)

8 848m 
2 328m 
2 308m 

1متوسط:  500m  :أقىص
5 267m 

 83mأقىص:  40mمتوسط: 

 50mأقىص:  25mمتوسط: 

 األعداد النسبية

 أ) . 6

ب)  

 ح) 

 د)

 صحيحة

 خاطئة

 صحيحة

 خاطئة

7.  1,5+   5,5+     1,7+     50+     
0,1+      7+ 

 أ) .8

 ب) 

4,5  20−  0,36  4,6 0,1  
0,5 
 نعم.

  −2,1و           2,1  .9
  −1,6و          1,6
 −8,2و        8,2

   

 أ) .10

 

ب)  

 ح)

  

 د)

كلّ األعداد املكتوبة عىل املستقيم 
ج أعداد نسبية .  املدرّ

 سالبان . −3,1و −1العددان 
هي  +4و Sهي فاصلة النقطة  −4

 .Tفاصلة النقطة 
هلام نفس املسافة  −4و +4العددان  

إىل الصفر وإشارتان متعاكستان ، 
 فهام عددان نسبيان متعاكسان.

ج  التعليم عىل مستقيم مدرّ
 أ) 17.

 ب)
E 
G 

 التعليم يف املستوي

 أ) .20

 

 

 

ب)  

 ح) 

 د) 

( )5;0A )؛− )3;1B ؛−

( )2;2C )؛  − )1;4D ؛−

( )1; 1E − )؛− )0; 3F ؛ −

( )3;1Gو( )3; 1H −. 

D  وE. 

B  ٍوG. 

تنتمي إىل حمور الفواصل:  Aالنقطة 

 ترتيبها معدوم.

تنتمي إىل حمور الرتتيب:  Fالنقطة 

 فاصلتها معدومة.

 أ) .21

 ب) 

R وS 3الفاصلة هلام نفس−.  

S وT 2 هلام نفس الرتتيب−. 

ق  أتعمّ

 8hاجلزائر:  •  .1

 15hبكني:   •

 8hالغوس:  •

 0hأوتاوا:  •

 16hطوكيو:  •
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 10hبغداد:  •

 8hلندن:  •

2. 1( 

 

2( 

 

3( 

 السنوات األكثر برودة: •
1956  1965  1978  1985  

1987 
 السنوات األكثر حرارة: •

1988  2004  2006     
ه العام لتغريّ الطّقس: •  التوجّ

.  طقس حارّ

3. 1( 

2( 

)يمكن اختيار  )1000A + 

 
4.  31−   30−   29− 

5. 1( 

 

 

 

 

2( 

12h :5+ 

9h  :1− 

7h  :5− 

5h :9− 
19− 

]اجلزء املشرتك:  )3 .6 ]4;7 

7.  

 
( )1; 1C )؛   − )4;0D 

15ال يوجد فائز: كلّ واحد سجل   .8

 نقطة.

100السيارة تبلغ الرسعة  )1 .9 /km h 

 

2( 

3( 

100بعد أن تقطع مسافة  m. 
150 /km h 

1000 m 

10. 2( 

 

  يف استقامية A ،B ،Cالنقاط 

]منتصف Bو ]AC. 

11. 1( 

 

2( 

3( 

( )' 1;2A − 
( )' 1;2B 

B'و  Aإحداثيات النقطتني 

  متعاكستان مثنى مثنى.

12.  

 
13.  
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 احلساب احلريف      .6

  املنهاج 

 مستو الكفاءة اخلتامية •
اليومية  حيل مشكالت من املادة ومن احلياة

 بتوظيف احلساب احلريف.

 املوارد •
  إمتام مساويات من الشكل: .1

.a b+ a.؛  = b− a.؛  = b×  aحيث   =
 عددان مفروضان.  bو

 بسيطة.تطبيق قاعدة حرفية يف وضعية  .2
 إنتاج عبارة حرفية بسيطة.  .3

 تقديم املقطع 

إنّ باب األعداد النسبية من التعلّامت اجلديدة للسنة األوىل من التعليم املتوسط، حيث مل يسبق 

 للتلميذ أن تعامل مع أعداد سالبة يف مرحلة التعليم االبتدائي.

 –السالسل الزمنية  –احلراررة يتمّ إدراج األعداد النسبية يف سياقات متنوعة:  درجات 

اجلغرافيا (االرتفاعات واألعامق) ويف الرياضيات لرتمجة بعض السياقات من الواقع املعيش 

 (التجارة، مثال).
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 أكتشف 
 تعابري عبارات حرفية .1

 إرفاق عبارات حرفية بتعابريها املناسبة. األهداف

املكتسبات 
 القبلية

 

املوارد 
 املقصودة

 خمتلفة: جمموع، جداء، ...عبارات 
  

 تصحيح 
 التعبري العبارة احلرفية 

1 a b+  جمموعa  وb 

2 a b×  جداءaوb 

3 a
b

 
عىل  aحاصل قسمة 

b 

4 
2
a  نصفa 

5 
3
a ثلث a 

6 2a ضعف a  
   تعاليق 

اهلدف من النشاط هو إرفاق كلّ عبارة حرفية بتعبريها املناسب ومتييز هذه التعابري. هلذا 
 الغرض، ينبغي أن يكون ذلك مرتبطا بآخر عملية يف العبارة.

 أطبّق قاعدة حرفية .2

 اختبار روفيي •

 األهداف
تطبيق قاعدة حرفية باستبدال حروف 

 بأعداد.

املكتسبات 

 القبلية
 احلساب عىل األعداد العرشية

املوارد 

 املقصودة
 استبدال حروف بأعداد

 

 تصحيح 
  I c b a ترمجة

تكيّف 

 ناقص 
 سمري 95 140 120 15,5

تكيّف 

 مقبول
 أمني 80 130 85 9,5

تكيّف 

 جيّد
 سيلني 65 110 70 4,5
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  تعاليق 

حة وهو مناسب إلرساء قيم متعلقة باالهتامم بالصحة والعمل عىل املحافظة  السياق متعلّق بالصّ
 عليها.

اهلدف من النشاط هو تطبيق قاعدة حرفية باستبدال حروف بأعداد. وهلذا الغرض، ينبغي 
الذي  RIالعمل أوال عىل فهم العبارة وتعيني املقادير املتدخلة فيها. األمر يتعلق بمؤرش روفيي ٍ 

نبض القلب ط باملقدار يستعمل لقياس مد تكيّف القلب مع املجهود البدين املبذول وهو مرتب
 عند ثالث فرتات: يف الراحة (قبل التمرين)، مبارشة بعد التمرين والراحة (بعد التمرين).

 أنتج عبارات حرفية .3

 "... بداللة ... "أكتب  •

 األهداف
إنتاج عبارة حرفية بكتابة مقدار بداللة 

 مقدار آخر.

املكتسبات 

 القبلية
 احلساب عىل األعداد العرشية

 املوارد

 املقصودة
 العبارات احلرفية

 

 تصحيح 

3 ) أ 5AB x= + 
10MN)   ب x= − 
، نجد: d)  بفرض املصاريف حـ

240 30d n= + 

  تعاليق 

يتمثّل النشاط يف إنتاج عبارات حرفية يف سياقات مدرسية (أو من احلياة اليومية) خمتلفة وذلك 
أو التعبري عن مصاريف  xبكتابة مقادير بداللة مقادير أخر، مثل التعبري عن طول بداللة طول 

 .xبداللة عدد أشياء 
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 عىل اهلاتف حسابات •

إنتاج عبارة حرفية بتعيني املتغريّ يف  األهداف

 سلسلة حسابات واستبداله بحرف.

 احلساب عىل األعداد العرشية املكتسبات القبلية

  العبارات احلرفية  املوارد املقصودة

 تصحيح 
2املطلوب حساب جمموع األعداد  3x + ،

5عدد طبيعي حيقق:  xحيث  29x≤ ≤. 

  تعاليق 

اهلدف من النشاط هو إنتاج عبارة حرفية، وترتكز الوضعية عىل سند عددي. تتمثّل الصعوبة 
 مثال. xبالنسبة للمتعلّم يف تعيني املتغريّ الوحيد للوضعية وترمجته باحلرف 

 اقتصاد الرتمجة اجلربية للوضعية.املطلوب هو تأكيد 

 أطبّق برنامج حساب •

 استعامل عبارات حرفية للتربير. األهداف

املكتسبات 

 القبلية
 احلساب عىل األعداد العرشية.

املوارد 

 املقصودة
 العبارات احلرفية

 

 تصحيح 
 11 ،9 ،7 ،5 التوايل : عىلنجد  1.

  2x + 3نجد : ، xمن أجل  2.

   تعاليق 

 النشاط يمنح املتعلّم فرصة تطبيق برنامج حساب يف حاالت خاصة. 
 2x + 3عددا كيفيا وجيد الربنامج :    xوللتعميم يضع 

نة •  املربعات امللوّ

 إنتاج عبارة حرفية  األهداف

  املكتسبات القبلية

 العبارات احلرفية املوارد املقصودة
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 تصحيح 
ة إمكانيات حلساب عدد البالطات  )1 امللونة. كام يمكن التحقق من مالءمة إجراء احلساب بعدّ البالطات توجد عدّ

نة عىل كلّ شكل.  امللوّ

نة الشكل رقم  نة حساب البالطات امللوّ  عدد البالطات امللوّ

1 2 3 2 1× + × 8 

2 4 2 4× + 12 

3 5 5 3 3× − × 16 

4 5 4× 20 

 : ، يمكن استعامل أيّ إجراء من اإلجراءات السابقة أو غريها، نجد37بالنسبة إىل الشكل رقم  )2

2 37 2 37 152× + × = 
4 37 4 148 4 152× + = + = 

39 39 37 37 1521 1369 152× − × = − =38 4 152× = 
)، أي:الطريقة األوىل )3  : نحسب صفني أفقيني كاملني ونضيف صفني شاقوليني ناقصني (تنقص بالطتان يف كلّ صفّ

( )2 2 2n n× + + × 
4صفوف من دون األركان ثمّ نضيف األركان، أي: 4: نحسب الطريقة الثانية 4n× + 

نة، أي: الطريقة الثالثة نة)، ثمّ نطرح البالطات غري امللوّ نة وغري امللوّ ): نحسب عدد كلّ البالطات (امللوّ )2n n+ − 

): نعدّ عىل كلّ ضلع صفا من غري ركن واحد، أي: الطريقة الرابعة )4 1n× + 

   تعاليق 

نة من أجل كلّ عدد  هيدف النشاط إىل إنتاج عبارة تسمح بحساب عدد البالطات امللوّ
 للبالطات عىل ضلع املربع.

نة يف حاالت خاصة لعدد البالطات عىل ضلع  يف البداية، املطلوب هو تعيني عدد البالطات امللوّ
 تعمم احلساب السابق.املربع. ثمّ إنتاج عبارة حرفية 

 تتميّز الوضعية بتعدد إجراءات احلساب.
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ن   أمترّ
 أمثلة لعبارات حرفية

1. 2 ( )L l×  : حميط املستطيل+

c c×مساحة املربع : 

2 rπ  : طول الدائرة×

L l×مساحة املستطيل : 

2.  5 ( 3)y−   yوجمموع  5: الفرق بني+
 .3و

 5 ( 3)y+ و yوالفرق بني  5: جمموع −
3. 

 5 ( 3)y×  .3و yوجمموع  5: جداء +
 3 5y +  .5يف 3وجداء  y: جمموع ×
 5 3y×   yيف  5: الفرق بني جداء −

 .3و
 تطبيق قاعدة حرفية

6 .  137,375VV cm= 

 التعميم واالستداللالتدريب عىل 

للتعميم، نكتب:  د) .11
( 1) ( 1) 3n n n n− + + + = 

 عدد طبيعي غري معدوم. nحيث 

 البحث عن أعداد ناقصة

 أ) .26
 ب)  

145 
64 

 ح) 
 د) 

2,7 
10,45 

 أ) .27
 ب)  

 ح) 
 د) 

5,3 
8,8 
24 

81,5 
28. 84,5 6,5

13
l cm= = 

ق   أتعمّ

1. 1( 
2( 

( )3 8x× + 

( )5x DA− 
2. 1( 

2( 
3( 

( )8 5A x= × + 
5 12B x= + 
5 3C x x= − 

4. 3 2n×  ات ععدد املرب nحيث  −
 عىل الضلع.

12. 29g cm= 

13. 
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 التناسبية      .7

 املنهاج  من 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 

حيل مشكالت من املادة ومن احلياة 
 اليومية مرتبطة بالتناسبية وتطبيقاهتا 

 
 
 
 
 

 املوارد •
التعرف عىل وضعيات تناسبية أو ال تناسبية يف  •

 أمثلة بسيطة.
 ترمجة نص إىل جدول منظم. •
 متييز جدول تناسبية من جدول ال تناسبية.  •
 إمتام جدول تناسبية بمختلف الطرق. •
 مقارنة حصص. •
 تطبيق نسبة مئوية يف حاالت بسيطة. •
استعامل مفهوم املقياس يف وضعيات بسيطة  •

 للتكبري أو التصغري.
استعامل مقياس خمطط أو خريطة لتعيني املسافة  •

 عىل املخطط أو عىل اخلريطة.
الت لوحدات األطوال واملساحات إجراء حتوي •

 واحلجوم.

 تقديم الباب 

مت للتلميذ يف التعليم االبتدائي مقاربة أوىل للتناسبية وتطبيقاهتا (النسبة املئوية، املقياس)  قدّ
، (خواص اخلطية، الرجوع إىل الوحدة)كام سبق له حل مشكالت مستعمال إجراءات 

 واألهم يف السنة األوىل من التعليم املتوسط، هو: 
دعم وإثراء هذه املكتسبات من خالل معاجلة وضعيات متنوعة يف إطار مقادير وقياسات  -

وباستعامل أعداد طبيعية وعرشية بسيطة، للتعرف عىل وضعية تناسبية أو إمتام جدول تناسبية 
قياس ويوظف إجراءات متنوعة (خواص أو حتويل وحدات القياس أو النسبة املئوية أو امل
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 ) معامل التناسبيةاخلطية، الرجوع إىل الوحدة، 
كام يستثمر املناسبات التي توفرها أنشطة القسم والوضعيات لتطوير الكفاءات العرضية  -

 وترسيخ القيم واملواقف.
هلم  وتكون الفائدة كذلك يف اقرتاح وضعيات ال تناسبية للتالميذ وعىل األستاذ أن يرتك

 احلرية يف استخدام إجراءاهتم الشخصية   قبل حتقيق تناسق املعارف وتعميمها. 

أكتشف 

 من البيت إىل املتوسطة .1
 

 األهداف

التعرف عىل وضعيات تناسبية  -

 أو ال تناسبية 

 

املكتسبات 

 القبلية

مجع وطرح ورضب وقسمة  •

أعداد عرشية. حتويل 

 وحدات الطول

الرجوع إىل  –خواص اخلطية  •

 الوحدة

  

 تصحيح 
 ال يمكن التنبؤ بالعالمة.        .1

ل عليها غري متناسبة مع الزمن املستغرق  (العالمة املتحصّ
 للمراجعة)

لتنقل معتمدا عىل معطيات النص حيسب املسافة املقطوعة   .2
(الرجوع إىل الوحدة) ويمكن إجراء التحويل إىل املرت  واحد

8100فيجد:  18 450m m÷ =  
450ومنه  6 2700 2,7m m Km× = =  

يدرك التلميذ من أن املسافة املقطوعة متناسبة مع عدد التنقالت 
 املنجزة من خالل معطيات النص يف حد ذاهتا.

   توجيهات 
ف عىل وضعيات مماثلة من شأهنا أن تساهم يف بناء  سبق للتلميذ يف التعليم االبتدائي أن تعرّ
مفهوم التناسبية لذلك ينبغي أن يأخذ باالعتبار مكتسباته القبلية سواء ما تعلّق ببعض 
املصطلحات أو بعض اإلجراءات التي تساهم يف حل املشكل إضافة إىل سياق النص يف حد 

 رك أن العالقة بني مقدارين ليست دوما عالقة تناسبية.  ذاته، كام يد
 واالستدالل. واالستكشافمن خالل هذا النشاط نجعل التلميذ دائام حمل املالحظة 

 

  

~ 63 ~ 



 

 

 

 أميّز وأجيب   .2
 

 األهداف

 متييز جدول تناسبية من جدول  -
 ال تناسبية.

تعيني معامل التناسبية املوافق  -
 جلدول تناسبية

املكتسبات 
 القبلية

الرجوع إىل  –خواص اخلطية  •
 الوحدة

  حاصل القسمة والكرس •

 تصحيح 
طول القامة -سعر بيع األقالم متناسب مع عدد األقالم •

كمية البنزين املستهلكة متناسبة -متناسب مع السن

عدد الكريات املتامثلة متناسب -مع املسافة املقطوعة

 مع كتلتها

•  

   توجيهات 
كام هو الشأن يف النشاط السابق، يستعمل التلميذ يف هذا النشاط إجراءاته الشخصية املتعلقة 
ف عىل جدول تناسبية من جدول ال تناسبية. يتم  بخواص اخلطية، الرجوع إىل الوحدة ليتعرّ
إدخال معامل التناسبية انطالقا من الرجوع إىل الوحدة حيث يكون هلذا اإلجراء معنى أكثر 

، سعر قلم واحد هو ثالث مرات أقل أي 66DAأقالم سعرها  3مثال 
66 3 22DA DA÷ حيمل ضمنيا وحدة مركبة دينار للقلم  22( معامل التناسبية هو  =

ع  يف هذا و نجعل التلميذ يبحث عن عدد  نرضبه يف عدد  ?الواحد) ثم يف مرحلة موالية نوسّ
aمن أحد السطرين لينتج العددb (أنّ إجراءات اخلطية نالحظ  الذي يقابله يف السطر اآلخر

و الرجوع إىل الوحدة  تستعمل عالقات بني قياسات نفس املقدار (عالقات داخلية) إال  أنّ 
(وحدة مقدار سطر عىل وحدة مقدار  إجراء معامل التناسبية يمثل قياس مقدار حاصل قسمة

ا يف حالة يكون للمقدارين املتناسبان نفس الطبيعة فإن  السطر اآلخر) (عالقات خارجية)أمّ
 معامل التناسبية يكون بدون وحدة 

ينبغي أيضا أن يدرك التلميذ من خالل هذا النشاط أن عمودا واحدا ال حيقق التناسق العام 
 ل ال تناسبية (مقاربة مفهوم املثال املضاد).للجدول كاف باجلزم أنّ اجلدو

 واالستدالل. واالستكشافمن خالل هذا النشاط نجعل التلميذ دائام حمل املالحظة 
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ف عىل األسعار بإجراءات خمتلفة   .3  أتعرّ

 

  

 األهداف
إمتام جدول تناسبية بمختلف  -

( البحث عن الرابع  الطرق
 املتناسب)

املكتسبات 
 القبلية

 اخلطية خواص -
 إىل الوحدة الرجوع -
 التناسبية معامل -

 

 

 

 

 تصحيح 

2مثال: الحظ بالنسبة للطامطم، وزن 3 5Kg Kg Kg+ =   

17يقابله السعر  25,5 42,5DA DA DA+ (اخلطية =

5 الوزن اجلمعية)، 10KgKg2× يقابله السعر   =

2 42,5 85DA DA× هو 10Kgسعر   (اخلطية الرضبية )، =

85DA1و بالتايل سعرKg 85هو 10 8,5DA DA÷ و  =

 315يعطي  7بالنسبة للتفاح، نبحث عن العدد الذي نرضبه يف 

315و هو حاصل القسمة  7 45÷ هو معامل  45( =

باع بـ  10Kgالتناسبية)إذن  10من التفاح تُ 45 450DA× = 

هكذا يف كل مرة نعطي معنى للعمليات املستعملة ولإلجراء 

 املستخدم    

 
   توجيهات 

(معامل  اإلجراء املناسبيسمح هذا النشاط بمراقبة ترصف التالميذ يف اختيار واستعامل 
كام ينبغي تدارك  التناسبية أو خواص اخلطية أو املرور بالوحدة) أثناء حساب الرابع املتناسب.

اإلجراءات الناجتة عن تصورات خاطئة.  من خالل هذا النشاط نجعل التلميذ دائام حمل 
  واالستدالل. االستكشافواملالحظة 
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 أقارن حصصا  .4

 األهداف
 مقارنة حصص

 بتوظيف التناسبية 

املكتسبات 
 القبلية

-خواص اخلطية
-الرجوع إىل الوحدة 

 معامل التناسبية

  

 تصحيح 

            

10 15 25 20 40 2,54 6 10 8 16= = = = الحظ أن نسبة السكر يف املاء  =

من املاء) ما  1clمن السكر يف 2,5gعند مجيع التالميذ هي نفسها ( 

27عدا عند التلميذ مصطفى   2,25
12

=)2,5g 1من السكر يفcl 

 من املاء)   

   توجيهات 
 حيث يمكن أن يقودنا هذا إىل تعيني يعترب هذا املشكل من بني مشكالت املقارنة.

ا اجلزء بالنسبة للجزء اآلخر: البحث عن كميات السكر التي نريد استعامهلا ألجل كميات  - إمّ
 ماء يكون هلا نفس الذوق. يمكن اعتبار هذا النمط من مشكالت البحث عن الرابع املتناسب 

ا بالنسب (نسبة الرتكيز): (علام أن - معطاة، فأي خليط له ذوق (أكثر أو  كمية املاء والسكر "وإمّ
 أقل) من خليط آخر)

خمتلف املالحظة وممارسة الفضول العلمي، إضافة اىل استعامل طبيعة النشاط يتيح للتلميذ  -
 التعبري  أشكال
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 تطبيق نسبة مئوية يف حاالت بسيطة (االختيار املناسب) .5

 األهداف
التعبري عن  -

حصص بنسب 
 مئوية وتوظيفها

املكتسبات 
 القبلية

أخذ كرس من  -
 عدد 

الكتابات  -
 األخر للكرس

  

 تصحيح 

1(A←  ،  املدرسةB←مستشفى 
C← ،عامرةD←حديقة 
2(25% A← ،30% B← 

23% C←،22% D← 
3(43,75 4375a m A= ← ، 

52,50 5250a m B= ←،
40,25 4025a m C= ←،
38,50 3850a m D= ← 

   توجيهات 
دعم وإثراء مفهوم النسبة املئوية من خالل توظيف كتابات أخر -1ينتظر من هذا النشاط: 

1لكرس مثال   1 25 25
4 4 25 100

×
= =

×
هذا من جهة ومن جهة  %25وبالتايل يمكن التعبري عنها بـ  

كميات بسهولة. كام أخر نجعل التلميذ يدرك أمهية النسب املئوية يف مقارنة كسور من 

 يؤول تطبيق نسبة مئوية إىل رضب كرس يف عدد

 واالستدالل. واالستكشافمن خالل هذا النشاط نجعل التلميذ دائام حمل املالحظة 
 

 تطبيق نسبة مئوية يف حاالت بسيطة (النفايات القابلة للتدوير) .6

 تعيني نسبة مئوية  - األهداف

املكتسبات 
 القبلية

حساب الرابع 
  املتناسب 

 تصحيح 

 
20من أجل  t   ،عة 16من النفايات املجمّ t   منها قابلة للتدوير إذن
100من أجل  t  عة، لدينا 80من النفايات املجمّ t قابلة للتدوير و

عة قابلة للتدوير. %80نعربّ عن هذا  بالكتابة أنّ   من النفايات املجمّ

~ 67 ~ 



 

 

 

    توجيهات 
يتواصل العمل عىل النسبة املئوية، يف هذا النشاط القصري، نجعل التلميذ يعي أمهية البحث 

بتوظيف التناسبية والبحث عن الرابع املتناسب ثم التعبري عن   100عن العدد الذي يقابل  
 النتيجة بمفردات أخر (للتعابري املختلفة أمهية كرب يف إدراك مفهوم النسبة املئوية)

 واالستدالل. واالستكشافمن خالل هذا النشاط نجعل التلميذ دائام حمل املالحظة 
  

 بالتصفية) تطبيق نسبة مئوية يف حاالت بسيطة (البيع .7

 األهداف
تطبيق نسبة  -

 مئوية

املكتسبات 
 القبلية

 النسبة املئوية-
حساب الرابع  -

  املتناسب

 تصحيح 
 إمتام اجلدول ) أ

 
680سعر القميص أثناء اخلصم هو: ) ب 102 578DA− =  

155700جـ) مبلغ اخلصم عىل املعطف  855
100

DA× =  

5700 الثمن الذي ندفعه لرشاء هذا املعطف بعد اخلصم هو  855 4845DA− = 

    توجيهات 
عىل   %15من خالل هذا النشاط نجعل التلميذ يستغل تعابري النسبة املئوية حيث خصم  -

وبالتايل هذا ما جيعله قادرا عىل  15DA نخصم منها100DAمجيع السلع تعني أنه من أجل كل
 حساب الرابع املتناسب (اخلصم) يف كل رباعية من اجلدول 

: الثمن بعد اخلصم = (الثمن قبل اخلصم)  -  اخلصم-يدرك أيضا أنّ
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 أبحث عن اخلطأ  .8

 األهداف
إبراز عدم صحة الفكرة  -

التكبري هو دوما "أن 
 إضافة

املكتسبات 
 القبلية

 التناسبية -
حساب الرابع املتناسب  -

  بمختلف اإلجراءات

 تصحيح 
لـ  1,5فأضاف    1,5عامد: الحظ أنّ األطوال القديمة تتزايد بـ -

 7من  1,5، طرح 1,5إىل    و هكذا ...، عندما وصل 8ليجد    7

 و هبذا يكون قد أخطأ 5,5ليجد 

فاطمة: الحظت أنّ األطول القديمة واألطوال اجلديدة متناسبة،  -

7رضبت كل طول قديم يف 
3

لت عىل نتائج صحيحة (إذن    7فتحصّ
3

 

 هو معامل التكبري و الذي هو يف نفس الوقت معامل التناسبية)

أيوب: الحظ أنّ كل قيمة من السطر الثاين هي جمموع ضعف  -

 فأمتم اجلدول عىل هذا املنوال وأخطأ 1القيمة التي تقابلها والعدد  

    توجيهات 
للصعوبات املتعلقة بإنشاء يقرتح األستاذ عىل التالميذ إنجاز عىل ورقة مرصوفة جتنبا 

مربكة مكربة حسب نتائج التلميذ عامد يف املستطيالت، التي ليست اهلدف من النشاط، 
البداية ثم نتائج فاطمة وهكذا...، عىل أن يتقاسم كل تلميذ مع زميله القطع املراد تكبريها 

ع القطع املحصل عليها للتأكد.وبعد االنتهاء، حسب معطيات اجلدول   جتمّ
فتح األستاذ بعد مرحلة إنجاز القطع والتأكد من أن معطيات فاطمة فقط هي الصحيحة، ي

مناقشة مجاعية بغرض مناقشة إجراءات التالميذ الثالث وملاذا أخفق كل من أيوب      وعامد 
 يف هذا.

لكل بعد،   cm 1,5إضافة نفس القياس "يسأل األستاذ التالميذ عىل ما جيب االحتفاظ به: 

أو تضعيف مع إضافة الواحد ال يسمحان باحلصول عىل مربكة مكربة ولكن ينبغي أن 

7نحصل عىل أطوال جديدة متناسبة مع األطوال القديمة وذلك بالرضب يف العدد
3

 .

إضافة إىل تصحيح التصور حول الرضب والعمل عىل إعطاء معنى آخر للتناسبية، يعترب 

هذا النشاط يف حد ذاته مقاربة ملفهوم املقياس و استعامله يف وضعية التكبري (معامل التكبري 

7هنا هو
3

.( 

~ 69 ~ 



 

 

 

 أحسب األبعاد احلقيقية .9

 األهداف
ف عىل مقياس خمطط -  التعرّ

 واستعامله.

املكتسبات 
 القبلية

 التناسبية -
حساب الرابع املتناسب 

  بمختلف اإلجراءات

 تصحيح 
 يف احلقيقة 1,80mمتثّل   3cmعىل رسم مرام   )1

60هو  عىل الرسم  1cmالطول احلقيقي املمثل بـ  )2 cm  

3(  

 

 

 مرة من احلقيقة  60طول احلوض عىل الرسم أصغر بـ  -

-  1cm   60عىل الرسم يقابله cm   عىل احلقيقة، مقياس

1املخطط هو 
60

  

252بعدا احلامم يف احلقيقة مها:  - ;180cm cm  

    توجيهات 
أنّ األبعاد عىل خمطط بمقياس متناسبة مع األبعاد من خالل هذا النشاط، نجعل التلميذ يدرك 

ا بمعرفة أحد األبعاد عىل  احلقيقية، وبالتايل يمكن تعيني بعد عىل املخطط أو يف احلقيقة، إمّ
ا بمعرفة معامل التناسبية (املقياس).  املخطط وما يقابله يف احلقيقة، وإمّ

 

أكتسب طرائق 

 إمتام جدول تناسبية بمختلف الطرق ●

 إمتام جدول تناسبية بمختلف اإلجراءات هداف:األ

 توجيهات:  
من خالل أمثلة بسيطة، نجعل التلميذ يكتسب خمتلف طرق حساب الرابع املتناسب ويف نفس 

 الوقت يعي بأمهية االختيار املناسب يف كل مرة
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 تطبيق نسبة مئوية  ●

 من عدد p%اكتساب طريقة حلساب   األهداف:

 توجيهات:  
من عدد، باعتباره امتداد لرضب  p%يستغل مثل هذا النّشاط لتدريب التالميذ عىل حساب  

 كرس يف عدد. إضافة إىل هذا نجعل التلميذ يستغل الكتابات األخر للنسبة املئوية أثناء احلساب

 مقارنة حصص ●

 اكتساب طريقة ملقارنة حصص  األهداف:

 توجيهات:  

ا الطريقة الثانية فهي تعتمد عىل النسب املئوية     الطريقة األوىل تعتمد عىل إمتام جدول تناسبية، أمّ

دوري اآلن 

1(   
20كتلة املاء املحتوية يف قطعة خبز كتلتها  )2 g 3920هي 7,8

100
g× =  

ا املتوسطة األوىل ( تقريبا  %68املتوسطة الثانية (  )3 100     ) %64) أمّ 000 1cm Km=                
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ن   أمترّ
ف عىل وضعيات تناسبية  أتعرّ

1 230DA السعر متناسب مع لرتات البنزين ، 

 السن غري متناسب مع الطول 2

3 225cm  طول ضلع مربع غري متناسب مع ،
 مساحته

4 51DA السعر متناسب مع عدد األقالم ، 

5 1,5 Kg  كتلة الرز متناسبة مع عدد ،
 األشخاص

 كأسا  15 6

7 25 min  

 أميّز جدول تناسبية من جدول ال تناسبية

سعر الدفع   متناسب مع كتلة التفاح  أ 8
 )65(معامل التناسبية= 

عدد حبات التفاح غري متناسب مع الكتلة  ب 
6,5( الحظ :  4,2 10,7+ لكن  =

34 26 62+ ≠  

 : التناسبية1اجلدول 9
 : تناسبية2اجلدول
 : ال تناسبية3اجلدول

10 
  

8 4 12 20 

184 92 276 460 

11 180 60 90 150 
45 15 22,5 37,5  

5بام أنّ  12 8 13+ قاموس كتلتها  13فإنّ  =

2250 3600 5880 g+ =  

13 1Kg 5من الدهن تغطيm  
5Kg 25من الدهن تغطيm 

من السكر هو 12kgسعر 14
4 255 1020DA DA× =  

من السكر هو  12kgسعر 
5 255 1275DA DA× = 

1105من السكر هو 13kgسعر  DA  

15 - 1L 35من ماء البحر حيوي g ملح 
- 1000L من ماء البحر حيوي 

35 1000 35000 35g g Kg× =  ملح =

 أ 16
21

3 د 6 جـ 1,4 ب  
4

  

  8,94معامل التناسبية هو  17

18 84 14 6÷ =  

 أطبّق نسبة مئوية

19 

 

10400ال :ألنّ  أ 20 40
100

DA DA× =  

25يُعربّ عنها بـ %25نعم : ب
100

و تساوي  

1
4

  

1يُعربّ عنه بـ %1نعم : ـج
100
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500من   %100ال :ألنّ  د DA  ّيُعرب

100500عنها بـ:  500
100

× و  =

100 1
100

=  

21 
 

 

  KG  شمندر 100 500 1000
 KG سكر 15 75   150

22 

 

   (t)خام احلديد 100 2700
  (t)احلديد 33 891

 160عدد الذكور هو  23

عدد الكتب املوزعة  24
25200 200 0,25 50

100
× = × =  

من  %15تعني العبارة إضافة إىل التعبئة  1 25
 املنتوج جمانا

2 15 3 0,45
100

L L× = 

26 8,5 cl 

27 69686,25 DA  

 نستغل النسب املئوية للمقارنة  28

3: 1الدلو 600,6
5 100
= :النسبة املئوية  =

60%  
4: 2الدلو 0,75

7
 %57:النسبة املئوية  ≈

 بالتقريب

 ) أكثر اخرضارا 1الدلو (

من املاء  cl 180قطع سكر يف 6 سلمىوضعت   29

 قطع سكر 5من املاء  تضع  cl 150، فمن أجل 

 وبالتايل يكون لكل منهام نفس الرتكيز 

أو يمكن حساب كمية املاء املستعملة  من أجل 

قطعة واحدة من السكر عند كل من البنتني 

 ماء)   cl 30(قطعة لكل 

3: 1املرشوب  30 150,15
20 100

= ، يعرب عن  =

  %15النسبة املئوية للفراولة 

7: 2املرشوب  140,14
50 100

= ، يعرب عن  =

   %14النسبة املئوية للفراولة 

) أكثر ذوقا للفراولة من املرشوب 1( املرشوب

)2( 

 املقياس

1مقياس اخلريطة هو أ 31
50 000

  

الطول احلقيقي للمسار ب
8,5 50 000 425 000
425 000 4250

cm cm
cm m

× =
=

  

  (km)يف احلقيقة 5,4 2,7 16,2 32
   (km)يف املخطط 3,6 1,8 10,8

1مقياس الرسم هو   33
800

  

عرض قطعة األرض عىل املخطط هو:
1 9600 12

800
cm cm× =  
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ق   أتعمّ

1 

 

 

2 
  

باستعامل مسطرة مدرجة وبعد وضع نقطتني عىل  3
املدينتني، نقيس طول القطعة بوحدة السنتيمرت، 

د املسافة احلقيقية   وباستعامل مقياس اخلريطة نحدّ

أستخدم عامد طريقة الرجوع إىل الوحدة ، و بام أنّ  4

القسمة العرشية غري منتهية فإنّه حيصل فقط عىل 

ا فاطمة فاستعملت قيمة تقريبية لسعر بيضة، أمّ 

29معامل التناسبية 
3

 ووجدت القيمة مضبوطة 

مالحظة : توجد طريقة أخر ، نستخدم اخلطية 
بيضة  30بيض هو سعر   300الرضبية ، فسعر 

2900أي  10مرضوب يف  DA  

6000بإجراء مقارنة، قميص سعره  5 DA   فّض ، خُ

 
 
 
 

900بـ  DA  4000، فلو كان سعره DA  خلُفّض
600بـ DA  و بالتايل التخفيض األكثر أمهية هو ،

4000القميص الذي كان سعره  DA  فّض بـ و خُ
500 DA  

4000 1000 6000 
سعر 

القميص 
 بالدينار

600 150 900 
سعر 

التخفيض 
  بالدينار

6  
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 . تنظيم معطيات 8

  من املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 

حيل مشكالت من املادة ومن احلياة 
اليومية مرتبطة باستخراج معطيات 
من سند أو خمطط أو بيان وتنظيمها 

 يف جداول وتفسريها. 
 

 املوارد •
 تنظيم معطيات

 قراءة جداول واستخراج معلومات. •
تنظيم معطيات يف جداول أو خمططات،  •

 واستغالهلا.
معلومات مصنّفة يف جداول أو خمططات ترمجة  •

 بسيطة.

 تقديم الباب 

يف املنهاج، يفرضه احلضور املتزايد ملعطيات إحصائية  "تنظيم املعطيات  "إنّ إدراج موضوع 
يف املحيط االجتامعي والثقايف للتلميذ، وتعامله مع معطيات إحصائية وعددية يف شكل 

أخر، وباخلصوص يف اجلغرافيا، والعلوم الطبيعية، جداول وخمطّـطات وبيانات يف موادّ 
نا من وضع كشوفات  والتكنولوجيا. وهيدف هذا اإلدراج أساسا إىل جعل التلميذ متمكّ
إحصائية يف شكل جداول وخمططات وبياناتّ فضال عن قراءهتا وحتليلها قصد استخالص 

 معلومات واستغالهلا.
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 أكتشف 

 معلوماتقراءة جدول واستخراج  .1

 األهداف
قراءة واستعامل وتفسري 

 معطيات انطالقا من جدول

املوارد 
 املقصودة

موارد منهجية تتعلق كيفية 
استخراج معلومات معطاة 

يف جدول لإلجابة عن أسئلة 
  أو حلل مشكالت

 تصحيح 
يمثل عدد التالميذ الذين يفضلون رياضة ألعاب القوي   4العدد  .1

 . Cيف القسم 

 .9الذين يفضلون كرة القدم هو  Bعدد تالميذ القسم  .2

 تالميذ يفضلون ألعاب القو. 3هناك Aيف القسم  .3

 .ذهي كرة القدم Dتالميذ من القسم  5الرياضة التي يفضلها  .4

 .30تالميذ املتوسطة الذين يفضلون كرة السلة هو عدد  .5

   توجيهات 
 السياق مألوف للتلميذ ويف عالقة بمحيطه املبارش واهتامماته اليومية.

 يعطي وجاهة الستعامل اجلدول يف تنظيم املعطيات واستغالهلا. 
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 تنظيم معطيات يف جدول .2
 

 األهداف
 تنظيم معطيات يف جدول. -

 جدول.قراءة معطيات من  -

 اجلداول. املوارد املستهدفة
 

 تصحيح خمترص 

 عدد مرات غسل األسنان يف اليوم 0 1 2 3

 عدد التالميذ 5 7 11 14
 

 تعاليق 

وتقديمها يف جدول يف  اهلدف من هذا النشاط هو الوصول بالتلميذ إىل تنظيم معطيات

  ثم استغالله وإجابة عىل أسئلة يف مرحلة ثانية.مرحلة أوىل

إنطالقا من معطيات خامة جيمعها التلميذ كإجابات عن السؤال املطروح، خيتار التلميذ 

وذلك باستغالل  اجلدول املناسب (جدول بسيط، جدول بمدخلني) لتمثيل املعطيات

التي ورد فيها متثيل املعطيات بجدول يتضمن عدد مرات غسل األسنان يوميا  التعليمة

 وعدد التلميذ.

 . 0،1،2،3سل األسنان القيم: فنجد بالنسبة لغ

 يقوم التلميذ بحساب عدد مرات تكرار القيمة ليعينة بذلك عدد التالميذ لكل فئة.

 بقراءة اجلدول. 3، 2، 1ويف مرحلة ثانية، جييب التلميذ عىل األسئلة 

يعترب النشاط مناسبة الستغالل سياق الوضعية حلث التالميذ عىل اإلمتثال لبعض القواعد 

 وإبراز تأثريها عىل صحتهم عموما.الصحية 

 

 متثيل معطيات بمخططات .3

 األهداف
قراءة واستعامل وتفسري معطيات معطاة 

 يف خمطط باألعمدة.
املوارد 

 املقصودة
 متثيل معطيات بمخطط بالرشطة

 

 تصحيح 
 .4إخوة هو  3. عدد التالميذ الذين هلم 1
هي للذين هلم  14 بالتكرارالفئة املمثلة عىل املخطط  .2

 .وينأخ
    59. عدد إخوة كل تالميذ القسم هو: 3
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  توجيهات 
 وضعية مألوفة من حميط التلميذ ومشوقة ألن التالميذ يرغبون يف معرفة عدد إخوة زمالئهم

 هذا مثال يوضح نجاعة هذه األداة يف تلخيص املعطيات وتنظيمها.

 متثيل بياين .4

 األهداف
قراءة واستعامل وتفسري 

 معطيات انطالقا من متثيل بياين

املوارد 

 املقصودة

استغالل التمثيل البياين يف 

  تفسري ظواهر 

 تصحيح 
40املسافة الالزمة للتوقف عندما تكون رسعة السيارة  .1 /km h 

60عندما تكون الرسعة 30mو. 12m هي /km h. 
السائق ال يستطيع توقيف السيارة ألن املسافة الالزمة للتوقف عندما 

80تسري السيارة برسعة  /km h  50أكرب منm. 
 توجيهات 

 قانون املرور. الوضعية من احلياة اليومية وهتم املجتمع وحتمل قيم املواطنة املتعلقة باحرتام

 متثيل دائري .5

قراءة واستعامل وتفسري معطيات  األهداف

 انطالقا من خمطط دائري

املوارد 

 املقصودة

موارد منهجية تتعلق بكيفية تنظيم 

 معطيات لتسهيل استغالهلا.
 

 تصحيح 
1( 74 % أكرب مصدر للتلوث هو السكان ونسبته تتعد 
طن من النفايات تكون حصة السكان هي  100 يف )2

741kg  96وحصة املؤسسات هيkg  والصناعة
163kg .  

 
   توجيهات 

النشاط هادف ويتعلق بموضوع اجتامعي هو التلوث ومسبباته فهو بذلك حامل لقيم اجتامعية 
 تتعلق باملحافظة عىل سالمة البيئة وإطار العيش.
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ن   أمترّ
 خمططات وجداول

1. 1( 
2( 

 املرتشح الفائز هو ج   
 اللون الرمادي

2. 1( 

2( 

 .25بقية السيارات متثل  % 

 

3( 

 
   

 أ) .3

 

 

 )ـب

 

• 80 m 
• 150m 

4. 1( 
 

2 ( 
3 ( 

 3هلم يمثل عدد التالميذ الذين  9الرقم 
 إخوة.

 .35عدد تالميذ القسم هو 
إخوة أو أكثر  3عدد التالميذ الذين هلم 

 17هو 

روسيا، الربازيل، و. م. أ. إندونيسيا،  ) 4 .5
 الصني، اهلند.

6. 1( 
2( 

12. 
 جيد.

7.  
 

 اجلدول ذو املدخلني

8. 1( 
2( 
 

4( 

231. 
32. 

 
ميداليات  4حتصلت اجلزائر عىل 

 ذهبية.

9.  

 
10. 4( 

 
 أ) .11

 بـ)
 جـ)

 
 د)

 
%  35 

12. 1 
 
 
 
 

2 ( 
3 ( 
4( 
5( 

أ) العمود األخرض يمثل األصاغر 
 سنة. 13الذين سنهم 

اخلانة الصفراء تعطي عدد ب) 
 16األشبال الذكور الذين سنهم 

 سنة.
 بنات. 10
 منتسبا. 19
 شبلة. 14
12. 
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 أ) .13

  ب) 

 أ) .14
 بـ)
 ثـ)

 
 ثـ)

 .27أعىل درجة سجلت هي 
 .3الساعة 

16. 
15. 

15. 1( 

 
16.  

 
 أُنشئ خمططا باألعمدة

17.  

 
 

 

 

ق  أتعمّ
.2 1( 

 
 1( 

2( 
3( 
4( 

788 km 
2020 km 
 نفس املدينة

بني متنراست  2160املسافة األبعد 
 وعنابة.

 مشكالت للبحث

4.  
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 . التوازي والتعامد           9

  من املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 

باألشكال حيلّ مشكالت تتعلق 
اهلندسية (وصف، متثيل، نقل،...) 
وإنشائها باستعامل أدوات هندسية 

التعامد، وخواص (االستقامية، 
 التوازي).

 املوارد •
إنجاز مماثالت أشكال مستوية بسيطة واالستعامل 

 السليم للمصطلحات املرتبطة هبا.
 :كالرسم عىل ورقة غري مسطرة ودون التقيد بطريقة •

 ملواز ملستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة. -

 لعمودي عىل مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومة. -

 طول قطعة مستقيم معطاة. لقطعة مستقيم هلا نفس  -

 وكذا:

 تعيني منتصف قطعة مستقيم. -

االستعامل السليم، يف وضعية معطاة، للمصطلحات:  •

مستقيم ، نصف مستقيم، قطعة مستقيم، منتصف 

قطعة مستقيم، مستقيامت متوازية، مستقيامن 

 استقامية نقط. متعامدان،

 تقديم الباب 

إن إنجاز مثيل لشكل هو نشاط يدعو التلميذ إىل حتليل هذا الشكل، بتعيني استقاميات ممكنة 
وزوايا خاصة ورشح بعض املميزات واالعتامد شيئا فشيئا عىل خواص العنارص اهلندسية التي 

 جيب إنجاز مثيالت هلا وكذا استعامل إنشاءات وسيطية...
الورق نهاج، يمكن استعامل عدة وسائل (عليه املإلنجاز مثيالت ألشكال هندسية، كام ينص 

)، ويتم ذلك بصفة إدراكية خصوصا. دون أن ننسى تكليف …الشفاف، الورق املرصوف
التلميذ بإنجاز مثيل لشكل باليد احلرة. سرياقب التلميذ رسوماته شيئا فشيئا باستعامل 

). هذا ما يسمح بإعطائه  …األدوات اهلندسية (الكوس، املدور، املنقلة، املسطرة املدرجة،
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أكثر استقاللية يف اختيار الوسائل التي يوظفها يف نشاطات إنشاء ومتثيل األشكال املستوية. 
، يمكن للتلميذ استعامل سواء لعمودي عىل مستقيم معلوم يشمل نقطة معلومةفمثال، إلنشاء ا

وتوظيفها يف االنشاءات الكوس أو املدور، وبالتايل، ينبغي عىل التالميذ معرفة بعض اخلواص 
 حسب احلاجة. 

ويعترب ميدان اهلندسة جماال مفضال لتنشيط التالميذ وجعلهم يامرسون املالحظة والتحليل، 
د. بون عىل التجريب والتخمني واالنتقال التدرجيي من امللموس وامللحوظ اىل املجرّ  ويتدرّ

 التلميذ من االستعامل السليم األنشطة والوضعيات املرتبطة هبذا الباب يف متكني تستغلكام 
 للمصطلحات والتعابري والرموز. 

أكتشف 

 مستقيامت ونقط .1

 األهداف
االنتقال التدرجيي من هندسة تعتمد عىل  -

 املالحظة إىل هندسة أداتية.
 استعامل األداة للتحقق من استقامية نقط. -

املكتسبات 
 القبلية

 مستقيامت، ونقط، مستقيم يشمل نقطة. 
 

 تصحيح 

هي من نفس املستقيم الذي D النقطة •

 .A،B يشمل النقطتني

ق باستعامل مسطرة. •  يمكن التحقّ

   توجيهات 

ق يشدّ انتباههم إىل  يطلب األستاذ من التالميذ حتديد النقطة املطلوبة، وقبل االنتقال إىل التحقّ
اختالف األجوبة، وفيام إذا كان ذلك مقبوال، ويرتك فكرة التحقق لتتأيت كوسيلة للرشح واالقناع 

 والتربير من قبل التالميذ.  
رات الالزمة يستغل هذا النّشاط لتدريب التالميذ عىل التبليغ ب لغة سليمة، والرشح وتقديم املربّ

موهنا.  لألحكام التي يقدّ
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  مالحظة:

سبق للتلميذ يف التعليم االبتدائي ممارسة هندسة مبنية عىل املالحظة تأخذ األشكال بصفة شاملة، 
 ويف السنة األوىل من التعليم املتوسط يرشع التلميذ يف االنتقال التدرجيي إىل هندسة مبنية عىل

التحليل باستعامل بعض خواص األشكال مرورا باالستعامل الوجيه لألدوات اهلندسية، وهذا 
املرور ينبغي أن يأخذ باالعتبار مكتسباته القبلية سواء املتعلقة باألدوات اهلندسية أو خواص 

 األشكال.

 من املالحظة إىل التحقق   .2

 األهداف

االنتقال التدرجيي من هندسة تعتمد عىل  -
 املالحظة إىل هندسة أداتية بتنويع األداة. 

استعامل األداة للتحقق من تقايس قطع  -
 مستقيامت.

املكتسبات 
 القبلية

 قطع مستقيامت، مقارنة أطوال.
 

 تصحيح 

 للقطعتني امللونتني نفس الطول. •

ق باستعامل مدور أو  • يمكن التحقّ

جة.  مسطرة مدرّ

   توجيهات 

كام هو األمر يف النشاط السابق، بعد مقارنة طويل القطعتني اعتامدا عىل املالحظة، وظهور أجوبة 
خمتلفة، والوقف عىل أن هذا غري ممكن يلجأ التالميذ يف هذا النشاط إىل األدوات اهلندسية هبدف 

املبنية عىل املالحظة التحقق من صحة التخمني الذي وضعوه، ويدركون مد حدود اهلندسة 
ن بعض التالميذ عدم تساوي القطعتني يف الطّول.  خاصة عندما خيمّ

تكون هنا فرصة أخر لتدريب التالميذ عىل املالحظة الدقيقة، التي تأخذ باالعتبار عنارص 
كل، وبعض العالقات بينها.  الشّ
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 تعابري ورموز   .3

االستعامل السليم لبعض املصطلحات  - األهداف
مستقيم، قطعة مستقيم، نصف مستقيم، "

موز: "نقط )والرّ )AC،[ ]AB،[ )CB  
موز هبدف  - التحكم يف املصطلحات والرّ

 توظيفها.
املكتسبات 

 القبلية
 بعض املصطلحات املذكورة يف األهداف.

 

 تصحيح 

• [ ]AB  ،قطعة مستقيم[ )CB  نصف
 مستقيم. 

• [ ]EF  ،قطعة مستقيم[ )DE  نصف
)مستقيم،  )DF مستقيم. 

   توجيهات 
هذا النّشاط فرديا، والغاية منه هو تعزيز مكتسبات التلميذ حول املفاهيم الرياضية املتناولة،  ينجز

موز من خالل استعامهلا يف إطارات خمتلفة (نصوص  ومتكينه من امتالك بعض املصطلحات والرّ
 ينها.لغوية أو رمزية، أشكال). كام أنّ تزامن استعامهلا مع بعضها يعطي فرصة للتلميذ للتمييز ب

 برنامج رسم  .4

 األهداف
 وصف شكل. -
 االنتقال من أشكال ورموز إىل تعبري لغوي. -
 امتالك تعابري رياضية دقيقة واستعامهلا. -

املكتسبات 
 القبلية

كاملستقيم، قطعة مستقيم، "بعض املصطلحات 
  "نصف مستقيم، نقط

 تصحيح 

 . Aعلّم نقطة 
)ارسم مستقيام  )d  يشملA. 

)ال تنتمي إىل  Bعلّم نقطة  )d. 
... 

   توجيهات 

يطلب األستاذ من كل تلميذين كتابة نص مناسب، ويف هذه األثناء يرصد األخطاء املرتكبة من 
قبل الثنائيات، ثم تكون مرحلة التبادل واحلوصلة عىل السبورة، ويف هذه املرحلة يويل األستاذ 
 األمهية للنصوص التي الحظ أن هبا أخطاء فيقرتح عىل التالميذ البدء هبا، وحيرص عىل تنشيط

 التبادل بينهم ملعاجلتها وتصويبها.  
كام أنّ كتابة نص مناسب ومناقشته مع الزمالء يعطي الفرصة للتالميذ لتربير اختياراهتم، 

موز واملصطلحات املناسبة.   وتدقيق تعابريهم، واستعامل الرّ
يا يف عادة ما يُطلب من التلميذ رسم شكل انطالقا من نص لغوي، فيرشع يف تنفيذ التعليامت آل

كثري من األحيان ودون قراءة متمعنّة أو حتليل، األمر الذي تنجم عنه صعوبات خاصة عندما 
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با. هذا النّوع من األنشطة يتطلّب من التلميذ التّمعن يف الشكل املعطى ودقة  يكون املشكل مركّ
كل.  املالحظة والتحليل والوقوف عند الروابط املوجودة بني خمتلف عنارص الشّ

 مستقيمنيتقاطع  .5

 األهداف
ف عىل مستقيمني متقاطعني يف شكل. -  التعرّ

 متييز مستقيمني متقاطعني باشرتاكهام يف نقطة. -

املكتسبات 

 القبلية

كاملستقيم، قطعة مستقيم، "بعض املصطلحات 

  وبعض العالقات. "نصف مستقيم، نقط

 تصحيح 
 

 

 

 

   توجيهات 

)ويصل إىل إنّ املستقيمني  Hالنّشاط فرديا، وينتظر أن يعنيّ التلميذ النقطة  ينجز )d  و( )AB 
متقاطعان يف هذه النقطة. ولكنّه قد حيتاج إىل مرافقة بالنسبة إىل تفسري الوضع النسبي للمستقيامن 

( )d  و( )AE .ألن التلميذ يف غالب األحيان يكتفي بام يظهر له من رسم 

 الكوس .6

 األهداف

ف عىل اخلاصة التي متيّز الكوس  - التعرّ
 (الزاوية القائمة).

 متييز مستقيمني متعامدين. -
استعامل الكوس للتحقق من تعامد  -

 مستقيمني.
 املكتسبات

 القبلية
 كيفية استعامل الكوس.

 

 تصحيح 

 يتميّز الكوس بأن إحد زواياه قائمة.أ) 

األشكال التي متثل مستقيمني متعامدين ب) 

 .   ، ،هي: 

    توجيهات 

 يتواصل استعامل اهلندسة املبنية عىل املالحظة يف تعيني املستقيمني املتعامدين.  -
كل -  إجابات خمتلفة بني التالميذ.  حملّ  يمكن أن يكون الشّ
ق باستعامل األداة. - م هذا النّشاط فرصة أخر للتحقّ  يقدّ
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ف عىل مستقيمني متعامدين عندما ال يكونان يف وضعية  - قد يصعب عىل بعض التالميذ التّعرّ
شاقويل/أفقي، ويأيت هذا النشاط لتمكني التالميذ عىل التغلب عىل هذا النّوع من الصعوبات، 

ة وتصبح من بني أهم العوائق أمام معاجلة أشكال أكثر هذه الص عوبات التي تزداد درجتها حدّ
 تركيبا.

 نقل طول .7

 األهداف
نقل طول باستعامل املدور أو مسطرة  -

جة.  مدرّ
املكتسبات 

 القبلية
جة.  استعامل املدور ومسطرة مدرّ

 

 تصحيح 

 
    توجيهات 

ن التبادل بني التالميذ يف هذا النّشاط يف إبراز العالقة بني قطع املستقيامت  ]يمكّ ]AB،[ ]CD ،
[ ]RS  والتي هي فقط طول إحداها هو جمموع طويل األخريتني، كام أنّ استعامل املدور يبنيّ أنّه

 ء عن العدد يف معاجلة النّشاط. يمكن االستغنا

جة ومدور  .8  بمسطرة مدرّ

 األهداف
تعيني نقطة متساوية املسافة عن طريف قطعة  -

 مستقيم باستعامل املدور.
ف منتصف قطعة مستقيم. -  التعرّ

املكتسبات 
 القبلية

استعامل األدوات، بعض املصطلحات 
  واخلواص.

 تصحيح 
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    توجيهات 
كتقاطع قوسني من دائرتني متقايستني، ثمّ رسم املستقيم Dو Mالنقطتنيبعد تعيني كال من 

( )MDيطلب األستاذ من التالميذ وضع ختمني حول نقطة تقاطع ،( )MD و[ ]AB  وكذا
ق باستعامل األداة املناسبة، حول  الزاوية بينهام مستعينا فقط باملالحظة، ثمّ يدعوهم إىل التحقّ

يكون الرتكيز عىل منتصف قطعة املستقيم، وتكون اإلشارة إىل حمور قطعة املستقيم ولكن دون 
 تفصيل ألنه سيتم التطرق إليه بالتفصيل يف باب التناظر املحوري.

 متوازيان أم متقاطعان ؟  .9

 األهداف
التّعرف عىل املستقيمني  -

 املتوازيني.

املكتسبات 
 القبلية

استعامل األدوات، بعض 
  املصطلحات واخلواص.

 تصحيح 

 أ) املسافة بني ما يمثّل مستقيمني غري متقاطعني ثابتة.
، وهي  الشكل الذي قصدته مريم هو الشكلب) 

)عىل صواب: املستقيامن  )d و( )'d  متوازيان يف
 فقط. الشكل

 إذا كان مستقيامن غري متقاطعني، فهام متوازيان.  )جـ
 إذا كان مستقيامن متوازيني، فهام غري متقاطعني.

    توجيهات 

يسمح هذا النشاط للتلميذ يف بنائه ملفهوم توازي مستقيمني باالنتقال من امللموس وامللحوظ من 
الن رشيطا عرضه ثابتا، إىل التجريد انطالقا املحيط ا ملعيش، ومن كون املستقيامن املتوازيني يشكّ

 بربطه مع مفهوم تقاطع مستقيمني الذي يعترب متقبال نسبيا لد جلّ التالميذ.  

 التعامد والتوازي  .10

 األهداف
ف عىل بعض اخلواص (العالقة بني  - التعرّ

 التعامد والتوازي).
بعض اخلواص كأدوات. للترصف  امتالك -

املكتسبات  
 القبلية

 تعامد مستقيمني، توازي مستقيمني.
 

 تصحيح 

)املستقيامن   • )d و( )1d .متعامدان 
)املستقيامن   • )d و( )2d  .متعامدان 
)املستقيامن   • )1d و( )2d .متوازيان 
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    توجيهات 
التي يمكن أن تستغل لتربير توازي  2إنّ حوصلة هلذا النّشاط مع التالميذ تؤدي إىل اخلاصية 

مستقيمني يف بعض الوضعيات، أو إلنشاء مستقيمني متوازيني باستعامل الكوس ومسطرة غري 
 مدرجة.

ت فرصة معاجلة هذا النّشاط مع التالميذ دون تناول اخلاصية  ، وفائدهتا يف التربير 1كام ال نفوّ
 واإلنشاء.

أكتسب طرائق 
 ورموزاستعامل مصطلحات  ●

 اكتساب بعص عنارص التربير البسيطة، وتوظيفها.  األهداف:

تستغل هذه الفقرة لنقل التلميذ تدرجييا من االعتامد الكيل عىل املالحظة يف تقديم توجيهات:  
ه. رات بسيطة يدعم هبا ما يقرّ  أحكامه، إىل االرتكاز عىل مربّ

 رسم مستقيم عمودي عىل مستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة  ●

اكتساب طريقة لرسم مستقيم عمودي عىل مستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة  األهداف:
 باستعامل الكوس واملسطرة. 

يستغل مثل هذا النّشاط لتدريب التالميذ عىل االستعامل السليم للكوس يف رسم توجيهات:  
 مستقيمني متعامدين، وتصحيح بعض األخطاء املرتبطة باالستعامل. 

 رسم مستقيم موازي ملستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة  ●

اكتساب طريقة لرسم مستقيم مواز ملستقيم معلوم ويشمل نقطة معلومة  األهداف:
 باستعامل الكوس واملسطرة. 

متان عىل خاصيتني مهمتني، من املفيد شدّ انتباه التلميذ إىل توجيهات:   تعتمد الطريقتان املقدّ

 كل منهام، وكيف أن متايزمها ينتج طريقتني متاميزتني. 
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ن  أمترّ
 مستقيم، نصف مستقيم، قطعة مستقيم، نقط

ليست يف  F ،G ،Kعلّم ثالث نقط  .1
]استقامية، ارسم قطعة املستقيم  ]GF ،

)واملستقيم  )GK ونصف املستقيم ،[ )KF . 
 ليست يف استقامية. A ،C ،Dالنقط  )1 .2
 يف استقامية. B ،C ،Dالنقط  )2 
 استقامية. ليست يف   A ،D ،Eالنقط  )3 
 يف استقامية. C ،E ،Dالنقط  )4 
 يف استقامية. A ،C ،Fالنقط  )5 
 يف استقامية. B ،D ،Eالنقط  )6 

3. 1( 
2( 
3( 

 

 
 

 4( [ ]D ACÎ،( )E BCÎ،( )E ABÏ 
4. 1( 

2( 

 

 

)تقاطع املستقيمني  )3  )BC و( )dهي النقطة
B. 
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)املستقيامن  )3  )RS و( )MT  متقاطعان يف
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 .Aعىل النقطة 0مل يضع التدرجية  )1 .9
 2( 

 
 4,2هي  Oالتدرجية الصحيحة املقابلة للنقطة

10.   
11.  

 
جة.  نستعمل مدور أو مسطرة مدرّ

12.  

 
جة.  نستعمل مدور أو مسطرة مدرّ

 التعامد والتوازي
13. 1( 

1
d
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø و

3
d
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 متعامدان. 

وكذلك 
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æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø
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æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø و
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 متوازيان. 
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æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø و

4
d
æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 .متقاطعان وغري متعامدين  

14. 1( ( )GF،( )GA   و( )BC،( )BF 
)و  )CB،( )CD 
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 2( ( )AD و( )BC .غري متعامدين 

 3( ( )AB و( )EC .متوازيان 

 4( ( ) ( )AB BC^ و( ) ( )ED BC^  
)و  ) ( )//AB ED 

15.  

    

 
 األعمدة يف مثلّث متقاطعة يف نقطة واحدة

 16. 1( 
2( 
3( 
4(  

)ويوازي Sاملستقيم الذي يشمل )BD 
 .Mيشمل النقطة 
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18.  

 
19.  
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)املستقيامن  و  .22 )DC متعامدان 
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 صحيح )2 
 صحيح )3 
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 . األشكال املستوية           10

  من املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 

باألشكال اهلندسية حيلّ مشكالت تتعلق 
(وصف، متثيل، نقل،...) وإنشائها 
باستعامل أدوات هندسية وخواص 

 (االستقامية، التعامد، التوازي).

 املوارد •

إنجاز مماثالت أشكال مستوية بسيطة واالستعامل 
   السليم للمصطلحات املرتبطة هبا.

كإنجاز مثيل لكل من: مثلث، مثلث متساوي  –
الساقني، مثلث قائم، مثلث متقايس األضالع ، 
مستطيل، مربع، معني، زاوية معلومة، عىل ورقة 

 غري مسطرة.
 رسم دائرة، إنجاز مثيل لقوس معطاة. –
 االستعامل السليم للمصطلحات: دائرة، مركز، –

قوس دائرة، وتر، نصف قطر، قطر، زاوية،  
 رأس، ضلع.

 تقديم الباب 
يواصل التلميذ، يف هذا السنة، تطوير معارفه ومكتسباته املتعلقة باألشكال املستوية، من 

مثلث، مثلث متساوي الساقني، مثلث قائم، "خالل وصف وإنجاز مثيل لبعض منها، مثل:  
 ."مثلث متقايس األضالع ، مستطيل، مربع، معني، زاوية معلومة،  دائرة، قوس من دائر

نّ إنجاز مثيل لشكل مستو، عىل ورقة غري مرصوفة خاصة، هو نشاط يستدعي من التلميذ إ 
حتليل هذا الشكل، وحتديد الروابط والعالقات بني عنارصه، ومن ثمّ اعتامدها يف االنجاز، 

 األمر الذي يمكنّه شيئا فشيئا من اكتساب خواص هذه األشكال وتوظيفها.
لميذ تدرجييا من هندسة تعتمد عىل املالحظة واألدوات كام يرمي هذا الباب اىل نقل الت

اهلندسية اىل هندسة استنتاجية تعتمد عىل اخلواص، واألمر يتطلّب مرافقة التلميذ يف هذا 
االنتقال التدرجيي والسامح له باستعامل األدوات املالئمة (ورق شفاف، ورق مرصوف، 

بتقديم رشوحات أو تربيرات بسيطة مسطرة، كوس، مدور، قوالب الزوايا)، ثمّ مطالبته 
 لألحكام التي يقدمها مستعمال التعاريف أو اخلواص.
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 أكتشف 
ائرة .1  الدّ

 التعرف عىل الدائرة كمجموعة نقط متساوية املسافة عن نقطة معطاة.  - األهداف

 نقط، خطوط، أطوال. املكتسبات القبلية
 

 تصحيح 
ونصف  Vاخلط األخرض دائرة مركزها •

  .200kmقطرها 
خالد يمكن أنّ يستقبل املحطة اخلرضاء •

V  .فقط 
 حنني يمكنها أنّ يستقبل كل املحطات. •
عيل يمكنه أنّ يستقبل املحطتني احلمراء  •

RوالزرقاءB. 
 

   توجيهات 

ف التلميذ عىل األشكال الدائرية وعىل الدائرة عىل اخلصوص مبكرا، ولكنّه يعامل معها  يتعرّ
كخط منحني مغلق درجة انحنائه ثابتة، ويف هذه السنة ومن خالل أنشطة مماثلة يتعامل مع 

 مفهوم الدائرة كمجموعة نقط متساوية املسافة عن نقطة معطاة.

 مصطلحات   .2

 األهداف
ف عىل املصطلحات املرتبطة  - التعرّ

بالدائرة بغرض استعامهلا استعامال 
 سليام. 

املكتسبات 
 قطع مستقيامت، نقط، أطوال. القبلية

 

 تصحيح 
 مركز. Oالنقطة  •
]قطعة املستقيم  • ]OE  .نصف قطر 
]قطعة املستقيم  • ]AB .قطر 
]قطعة املستقيم  • ]MN .وتر 
 قوس. NMاخلط األمحر  •
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   توجيهات 

يف هذا النّشاط نجعل التلميذ يدرك مميزات كل عنرص من العنارص الواردة يف اجلدول واملرتبطة 
 بمفهوم الدائرة، وتسميّتها.

قد  "Oدائرة مركزها"التأكيد عىل أنّ املركز ليس نقطة من نقط من الدائرة، ألنّ التّعبري  ينبغي
يوحي بذلك للتلميذ ما تنجم عنه أخطاء وعوائق مستقبال، كذلك بالنّسبة إىل قطر ونصف قطر 

 واملدلوالت التي يعطيها التلميذ لكل منهام.

اوية   .3  الزّ

 األهداف

اوية  - ف عىل الزّ التعرّ

 وتعريف عنارصها. 

االستعامل السليم  -

موز  للمصطلحات والرّ

 املرتبطة بالزاوية.

املكتسبات 

 القبلية

نقل شكل باستعامل  -

 الورق الشفاف.

  نقط، أنصاف مستقيامت.  -

 تصحيح 

وايا التي هلا نفس االنفراج هي:   . GOLو  BACأ) الزّ

 ب) 
 ضلعاها رأسها الزاوية

BAC A [ )AB [ )AC 

GOL O [ )OL [ )OG 

GEL E [ )EL [ )EG 

GSL S [ )SL [ )SG  

 توجيهات  

سبق للتلميذ أن قارن قطع مستقيامت اعتامد عىل أطواهلا، ولكنّه يف هذا النّشاط سيقارن اعتامدا 
عىل عنرص جديد هو االنفراج لتحديد الزاويتني اللتني هلام نفس االنفراج، وهو ما نعتمده لتقديم 

 مفهوم الزاوية يف الباب املخصص هلا.
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 املضلّعات  .4

 األهداف
غريه من األشكال متييز مضلّع عن  -

 اهلندسية.
 تسمية عنارص مضلّع. -

املكتسبات 
 القبلية

كالنقط، الرأس "بعض املصطلحات 
  ، والرموز."قطعة مستقيم

 تصحيح 

كل ليس مضلّعا، ألنّ فيه  LMNSأ) الشّ
NS  .قوسا وليس ضلعا 

 ب) 
، A ،Bهي: ABCDE. رؤوس املضلّع1

C ،D ،E. 
]. كل من 2 ]BC ،[ ]CD،[ ]DE  هي

 أضالع هلذا املضلّع.
 5عدد األضالع :  ●
]. كل3 ]BD ،[ ]BE،[ ]CE  هي أقطار هلذا

 املضلع.
   توجيهات 

ي عنارصها،  ن التلميذ من التعرف عىل ما يميّز املضلّعات، ويسمّ من خالل هذا النّشاط يتمكّ
د لدراسة املضلّعات اخلاصة بصفة مدققة.   وهذا كمرحلة أولية متهّ

امت إىل األشكال املستوية  .5  من املجسّ

 األهداف

ف عىل مضلّعات خاصة يف  - التعرّ
 جمسامت.

بعض املضلّعات انطالقا من  تسمية -
 خواصها.

املكتسبات 
 القبلية

 املضلّعات اخلاصة.
 

 تصحيح 

 أ) رسم مثلث ومربّع ومستطيل، ومخايس.
 تسمية األشكال.ب) 
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   توجيهات 

ف عىل كل من مربع، مستطيل، معني، مثلث يف شكل سبق للتلميذ يف التعليم االبتدائي  تعرّ
هلذا النّشاط والتبادل بني األقران يتيح هذا النّشاط الفرصة  ، ومن خالل اإلنجاز الفرديمركب

، مع اإلشارة إىل أنّ للتلميذ لتعزيز ودعم مكتسباهتم حول بعض اخلواص املميزة لكل شكل
 استعامل جمسامت حقيقية مفيد جدا فقد يلجأ إليها بعض التالميذ كقوابل. 

  تسمية أشكال مستوية ووصفها .6

 األهداف
متييز كل من مربع، مستطيل، معني، مثلث،  -

ب.  مثلث خاص يف شكل مركّ
 تشفري شكل من خالل تعريفه. -

املكتسبات 
 القبلية

مربع، مستطيل، "األشكال املستوية البسيطة 
  ."معني، مثلث

 تصحيح 
DMLH  ،مستطيالBCDE  ،مربّعا
EDGF  ،معيّناCMD  ،ثا قائام مثلّ

ABE   ،ثا متقايس األضالع مثلّ
GDH  ،اقني ثا متساوي السّ مثلّ
DCH ،ثا كيفيّا  مثلّ

    توجيهات 

ف  ب قد يكون مصدر صعوبة أمام التلميذ للتعرّ إنّ تقديم األشكال البسيطة كلها يف شكل مركّ

كل املطلوب، ولكنّه أمر أسايس يف تعلّامته وحل مشكالت يف اهلندسة، ومن ناحية  عىل نوع الشّ

كل غري مع تاد أخر يعطيه فرصة للمقارنة بينها والوقوف عىل ما يميّز كل منها، كام أنّ وضع الشّ

) قد يصعب عىل بعض التالميذ (عادة ما نرسم مستطيل أفقي/عمودي 

 التّعرف عىل األشكال.

ة  .7  املثلّثات اخلاصّ

 األهداف
نقل طول باستعامل املدور أو مسطرة  -

جة.  مدرّ
املكتسبات 

 القبلية
جة.  استعامل املدور ومسطرة مدرّ

 

 تصحيح 

- ABC مثلّث قائم يفA. 
- EFG  ثا متقايس األضالع  مثلّ
- RST .اقني ثا متساوي السّ  مثلّ
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    توجيهات 

د لتعريف كل مثلث خاص.   يتمّ حتديد نوع كل مثلّث اعتامدا عىل التشفري، وهذا ما يمهّ
جة لتعيني بعض النقط باملحاولة  يف إنجاز مثيل قد يلجأ بعض التالميذ إىل استعامل مسطرة مدرّ
ل ملناقشة كيفيات إنشاء نقطة، كتقاطع مستقيمني أو قوسني أو مستقيم  واخلطأ، وهنا يمكن التدخّ

 وقوس، ومتكني التالميذ من املالحظة واملقارنة بني خمتلف الطرق. 

ة .8 باعيات اخلاصّ  (املربّع) الرّ

 األهداف
استعامل تعريف مربّع، وخواصه يف  -

 إنشائه.
 كتابة برنامج إنشاء وتنفيذه. -

املكتسبات 
 القبلية

استعامل األدوات، وبعض املصطلحات 
  واخلواص.

 تصحيح 

]كل من  ]AB  و[ ]CD .ضلع 
]كل من ]AC  و[ ]BD .قطر 

 Aنرسم املستقيم الذي يشمل -
)والعمودي عىل  )AB ونعلّم عليه ،

AD=حيث  Dالنقطة  AB. 
 ... (كتابة برنامج إنشاء صحيح) -

 
    توجيهات 

كتابة برنامج إنشاء املربع املطلوب يستدعي من التلميذ القدرة عىل تصور شكل مناسب  إن
وترمجته، ما قد تنجم عنه كثري من الصعوبات التي يمكنه ختطيها إذا بدأ بالتحليل عىل شكل 

ة.  مرسوم باليد احلرّ
ذكار واالستعامل حيرص األستاذ يف هذا النشاط عىل رضورة العمل فرديا ملا له من أمهية يف االست

السليم للتعابري واملصطلحات وكذا الرموز والروابط، وشد انتباه التالميذ إىل مد تطابق 
 الربنامج املكتوب واالنشاء الناتج. كام يتيح الفرصة إلبراز تنوع الربامج واألدوات املستعملة. 
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ة .9 باعيات اخلاصّ ) الرّ  (املستطيل واملعنيّ

تعريف كل من املستطيل واملعنيّ  استعامل - األهداف
 يف اإلنشاء.

 التعبري لغويا عىل بعص اخلواص. -

املكتسبات 
 القبلية

استعامل األدوات، وبعض املصطلحات 
 واخلواص.

 

 تصحيح 

التحقق بالكوس ومسطرة مدرجة أو  -
 مدور.

 الزوايا األربعة للمستطيل قائمة.  -
الضلعان املتقابالن للمستطيل  -

 ومتوازيان. متقايسان
 قطرا املستطيل متقايسان ومتناصفان. -
 األضالع األربعة للمعنيّ متقايسة. -
 قطرا املعنيّ متعامدان ومتناصفان. -

 
    توجيهات 

كل غري معتاد، وقد يصعب عىل بعض التالميذ إمتامه خاصة يف حالة املستطيل.  أنّ وضع الشّ
إىل إكامل العبارات ينبغي عدم االكتفاء باملالحظة، بل متكني التالميذ من التحقق  بالنسبة

باستعامل األدوات املناسبة، وشد انتباههم إىل ثبوت هذه اخلواص من أجل كل مستطيل وكل 
.  معنيّ

أكتسب طرائق 

 إنشاء قوس تقايس قوسا معطاة  ●

 اكتساب طريقة لتعيني أو إنشاء قوس تقايس قوسا من دائرة معطاة.  األهداف:

)كتقاطع دائرتني: الدائرة  D، تُعني النقطة Aبعد تعليم النقطةتوجيهات:   )C  والدائرة التي

 .MBونصف قطرها  Aمركزها
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  إنشاء زاوية تقايس زاوية معطاة ●

 اكتساب طريقة لنقل زاوية دون علم قيسها.  األهداف:

 توجيهات:  

م هذا النشاط، يف غياب قيس الزاوية أي دون استعامل منقلة، ودون استعامل الورق  يقدّ
 الشفاف، طريقة إلنشاء زاوية تقايس زاوية معلومة (نقل زاوية). 

]إن رسم نصف املستقيم )OB بحيث ال يكون لضلعني من الزاوية املعطاة والناجتة نفس ،
 مفهوم الزاوية باالنفراج بني ضلعيها فقط.املنحى مقصود، لربط 

لمت أطوال أضالعه  ●  إنشاء مثلث عُ

لمت أطوال أضالعه.  األهداف:  اكتساب طريقة إلنشاء مثلث عُ

 توجيهات:  

يتدرب التلميذ من خالل هذا النّشاط عىل تعيني نقطة كتقاطع قوسني من دائرتني، كام يالحظ 
 أن املشكل يقبل حلّني.

يمكن متديد النشاط إىل مساءلة التالميذ فيام إذا كانت الدائرتني تتقاطعان دوما مهام كان طول 
[ ]AB  .كتمهيد بسيط للمتباينة املثلثية 

لم طوال قطريه ●   إنشاء معنيّ عُ

 اكتساب طريقة إلنشاء معنيّ اعتامد عىل خاصية قطريه.  األهداف:

 توجيهات:  

ة، والبحث فيه  ء برسم شكل باليد احلرّ يتدرب التلميذ من خالل هذا النّشاط عىل التحليل بدْ
عن روابط وعالقات بني رؤوس وأضالع املعني كمرحلة أولية، واعتامد هذه الروابط 

 والعالقات إلنشاء شكل حيقق املطلوب باستعامل األدوات املناسبة.
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لم طول قطريه ●   إنشاء مستطيل عُ

 اكتساب طريقة إلنشاء معنيّ اعتامد عىل خاصية قطريه.  األهداف:

 توجيهات:  

يتيح هذا النشاط فرصة ثانية لتدريب التلميذ عىل ممارسة التحليل كمرحلة متهيدية لإلنشاء، 
 ومن ناحية أخر دور اخلواص (خاصية القطرين يف مستطيل) يف حل مشكالت اإلنشاء.  
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ن   أمترّ
 الدائرة

 كالمها عىل صواب  .1
)هي مركز الدائرة  L النّقطة  .2 )Cو ،[ ]PS  قطر

ائرة، و ]يف هذه الدّ ]PM  ائرة )وتر يف الدّ )Cو ،
[ ]LM ائرة، و قوس  SMنصف قطر هلذه الدّ

ائرة  )من الدّ )C النّقطة .L  هي أيضا منتصف
[ ]PS 

3.  

 
 أ) .4

 ب)
[ ]AB  هي وتر يف الدائرة( )C 
[ ]AD هي قطر يف الدائرة( )C 

 
 توجد درة حاالت أ) .5

 
)تنتمي إىل الدائرة  Rالنّقطة  ب)  )C. 

)داخل الدائرة  Mالنّقطة )C. 
)خارج الدائرة  Sالنّقطة  )C. 

6.  

 
]هي منتصف Eالنقطة  ]BD. 

7.  

 
 اويةزّ ال

 

 ضلعاها رأسها الزاوية   .8
 vBu B [ )BU [ )Bv 

 SDP D [ )DP [ )DS 

 ZDS D [ )DS [ )DZ 

 xAy A [ )Ax [ )Ay 

 KCx C [ )Cx [ )CK  

 . ECAو CABو ABCو  DECو DCE أ) .9
ام يعني وضع التّشفري  ب)  نفسه عىل زاويتني أهنّ

 متساويتني.
 ج)  DCE DEC=   و CAB ECA= 

إنشاء زاوية تقايس  "انظر فقرة أكتسب طرائق   .10
 "زاوية معطاة

 املضلّعات
 و واألشكال التي متثّل مضلّعات هي:     .11

 .و
  DEABCوCDEABالتسميات هي:  أ) .12

 .EABCDو
 وكذلك عدد أضالعه  5عدد رؤوسه  ب) 
]يمكن رسم ج)  ]AC  أو[ ]AD. 

 الرسم  .13
[ ]LS باعي  .LPSRقطر يف الرّ
[ ]LP و[ ]PS باعي ضلعن متجاورن يف الرّ

LPSR. 
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[ ]LP و[ ]RS باعي ضلعن متقابالن يف الرّ
LPSR. 

14.  

 
15.  

 
 املثلّثات اخلاصة

 3عدد املثلّثات  أ) .16
 .Aمثلّث قائم يف  ABC  ب) 

 AIC .مثلّث متساوي الساقني 

 AIB .مثلّث متقايس األضالع 
 8عدد املثلّثات  أ) .17

 مثلّث قائم ومتساوي الساقني.  كل ب) 
18.  LMP  مثلّث قائم يفM. 

MAP .مثلّث متساوي الساقني 
19.  TVR .مثلّث متساوي الساقني 

]، وقاعدتهTرأسه األسايس ]RV. 

 
20.  

 

21.  

 
22.  

 
23.  BCD  مثلّث قائم يفC. 

]ارسم قطعة مستقيم - ]CD  5,4طوهلا cm. 
)ارسم املستقيم - )d  العمودي عىل[ ]CD الذي

 .Cيشمل النقطة 
ونصف قطرها Cارسم قوس دائرة مركزها  -

5,4 cm  فتقطع( )d  يف نقطتني، كل منهام
 .Bتصلح أن تكون 

 أكمل رسم املثلث املطلوب.  -

 
باعيات اخلاصة  الرّ

ABCD ،EFGH ،IKLMالرباعيات هي:  .24
 . وكل منها مربّع.

. وكل منها MPLO ،EFGHالرباعيات هي:  .25
. ABCDمستطيل،و  معنيّ

26.  
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27.  

 
28.  

 
29.  LMPSa .مربّع 

ABCD .مستطيل 
EFGH .  معنيّ

30.  

 
BVRT  مستطيل ألنّ قطراه متقايسان

 ومتناصفان.

31.  

   
ABCD  مربّع ألنّ قطراه متقايسان ومتناصفان

 ومتعامدان.

32.  

  
LPSM .معنيّ ألنّ قطراه متناصفان ومتعامدان 

]ارسم  -  .33 ]AB  10طوهلاcm. 
]من C علّم - ]AB  7حيثAC cm=. 
 .ACFاملثلث املتقايس األضالع  ارسم -

 .CBDEاملربّع  ارسم -

ق   أتعمّ
]ارسم قطعة مستقسم  -  .1 ]EG 7طوهلاcm. 

]ارسم حمور قطعة املستقيم  - ]EG. 
]ارسم الدائرة التي مركزها منتصف  - ]EG 

 .3,5cmونصف قطرها 
نقطتي تقاطع هذه الدائرة وحمور Hو Fسمّ  -

[ ]EG. 
 .EFGHأكمل رسم  -

 
2.  

 
 IDFو EHDو IGEكل من املثلثات

 متساوي الساقني. 
3.  

 
4.  
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5. 

 
]ونصف قطرها  Eنرسم الدائرة التي مركزها ]EF ،

)فتقطع )d يف نقطتنيH  و'Hومنه يوجد حالّن ،
EFGH  و'EFGH. 

6.  

 

)ألنّ  Eقائم يف IEBاملثلث )3  )EIعمودي عىل
( )IB  وIB IE=. 

باعي )5  مربعا ألنّ اضالعه زواياه قائمة  EIBCالرّ
 وفيه ضلعان متجاوران متقايسان.

باعي )7   مستطيل ألنّ زواياه قائمة. HIOGالرّ
 إكامل الرسم.  .
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طوح املستوية           11  . السّ

  من املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 

باألشكال اهلندسية حيلّ مشكالت تتعلق 
 .(متثيل، حساب املساحة واملحيط، ...)

 املوارد •
تعيني مساحة سطح مستو باستعامل رصف  •

 بسيط.
 مقارنة مساحات يف وضعيات بسيطة. •
 حساب حميط ومساحة مستطيل. •
 حساب مساحة مثلث قائم. •
 حساب حميط قرص. •
إجراء حتويالت لوحدات األطوال  •

 واملساحات. 
 

 تقديم الباب 
تشكل األنشطة اهلندسية مرتكزا ملواصلة دراسة مفاهيم حول املقادير والقياسات (األطوال 
واملساحات واحلجوم) وتبقى ميدانا مفضال لتنشيط التالميذ وجعلهم يتدربون عىل التجريب 

 والتخمني والتربير تدرجييا.
قد يوهم أنّ هاذين املقدارين  إن ارتباط مفهومي الطول واملساحة بنفس الكائن الريايض

يتغريان بنفس الكيفية، وقد تمّ تناوهلام يف التعليم االبتدائي يف ميدان املقادير والقياس، وقصد 
دعم مكتسبات التلميذ يف هذا املجال وجتنب تناول هذا املفهوم يف شكل معاجلة قوانني 

نة األوىل من التعليم املتوسط بالرتكيز املبكر عىل اجلانب احلسايب، يواصل التلميذ يف الس
 استعامل املرصوفة والنقل والقص واللصق ومن ثمّ التعميم التدرجيي واستخالص القوانني.

تُقرتح عىل التالميذ وضعيات متنوعة تُدخل، بكيفيات خمتلفة، عنارص املجاالت اآلتية: املجال 
السطح). ويف هذا اإلطار العددي، وجمال املقادير (الطول، واملساحة)، واملجال اهلنديس (

 ،تكون وضعيات املقارنة متعلقة أساسا بمجال املقادير دون منع استعامل املجاالت األخر
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أما يف وضعيات القياس فتعطى األمهية لألعداد واختيار وحدة قياس، تكون النتيجة املنتظرة 
ذات مساحات يف مثل هذه الوضعيات عدد متبوع بوحدة. فيام تتميّز وضعيات إنجاز سطوح 

 معطاة بتعدد اإلجابات الصحيحة.

أكتشف 
 مقارنة مساحات وحميطات  .10

 األهداف

التمييز بني مفهومي املساحة واملحيط  -
 من خالل استعامهلام.

يقارن أشكال باستعامل مفهومي  -
 املساحة واملحيط. 

املكتسبات 
 القبلية

 سطوح،  مضلّعات، حميط مساحة.
 

 تصحيح 

كل ، الرتتيب تنازليا حسب املساحة: الشّ
كل كلالشّ كل، الشّ  .، الشّ

كل - كل ذو املحيط األصغر هو الشّ  . الشّ
كالن اللّذان هلام نفس املحيط مها    - الشّ

كل كل الشّ  .و الشّ
   توجيهات 

أخر كالقص واللصق أو  نسمح للتالميذ يف البداية باستعامل الورق الشفاف أو أي وسيلة
 االستبدال.     

إنّ مفهوم املحيط لدي بعض التالميذ مرتبط بإجراء عمليات قياس وحساب، األمر الذي قد 
 تنجم عنه بعص الصعوبات عند املقارنة باستعامل املحيط.
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 تعيني مساحة وحميط سطح مستو  .11

 األهداف

املساحة  التمييز بني مفهومي -
واملحيط من خالل 

 استعامهلام.
ربط املحيط بحد السطح  -

املستوي واملساحة بحيز 
 السطح املستوي.

املكتسبات 
 القبلية

سطوح،  مضلّعات، حميط 
  مساحة.

 تصحيح 

 أ)  
 حميطه مساحته املضلّع
 12 16 
 12 18 
 12 18 
 10 16 

هلام نفس املساحة وحميط    ،السطحان ب) 
 .أكرب من حميط السطح السطح

هلام نفس املساحة ونفس    ،السطحان ب) 
 املحيط.

هلام نفس املحيط ومساحة    ،السطحان ب) 
 .أكرب من مساحة السطح السطح

   توجيهات 

بعض التالميذ أنّه كلام كان الشكل كبريا كان حميطه ومساحته كبريين، وأن الزيادة يف  يعتقد
املساحة تستدعى الزيادة يف املحيط والعكس. اهلدف من هذا النّشاط هو يمكني التالميذ من 

 إدراك أن مفهومي املساحة واملحيط مستقالن.  

 تعيني مساحة سطح مستو باستعامل رصف بسيط  .12

 األهداف
استعامل وحدة مساحة للتعبري عن  -

 مساحة سطح.
 

املكتسبات 
 القبلية

كالنقط، الرأس "بعض املصطلحات 
  ، والرموز."قطعة مستقيم

 تصحيح 

 وم.  12مساحته  أ) السطح
 وم. 15مساحته  السطح
 وم.  6مساحته  السطح
 وم. 16مساحته  السطح
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   توجيهات 

ن التلميذ من حساب مساحات سطوح  كام هو الشأن يف النشاط السابق يف هذا النّشاط، يتمكّ
مستوية خمتلفة، ورسم سطوح ذات مساحة معيّنة وهذا دون احلاجة إىل صيغة أو قانون، مع كون 
 األمر هنا يزداد تركيبا وبالتايل صعوبة إذْ أن السطوح ال يمكن تغطيتها متاما بمربعات املرصوفة،

 فالتلميذ يف حاجة إىل تفكيك وحتليل وتركيب. 

 وحدات الطول ووحدات املساحة  .13

 األهداف

استعامل وحدات القياس والعالقات  -
 بينها.

إجراء حتويالت لوحدات األطوال  -
 واملساحات.

املكتسبات 
 القبلية

 حميط ومساحة سطح.
 

 تصحيح 

 21cmهي1cmمساحة مربع طول ضلعهأ) 
 2100mmأو 

  21mهي1mمساحة مربع طول ضلعه
 2100cmأو 

 
2ب)  21 100cm mm=. 

2 21 100m cm=  
هو  21damطول ضلع مربع مساحته ج) 

1dam   10أوm 
2 21 100dam m= 

   توجيهات 

جة يسمح بحساب حميط هذا املضلّع، بينام  إن قياس أطول أضالع مضلّع باستعامل مسطرة مدرّ
ال يمكننا احلصول عن مساحته مبارشة بطريقة مماثلة، ألنّه ال توحد أداة تسمح بقياس مساحة 

 سطح.
يسمح هذا النّشاط بتربير أس الوحدة (مربّع) للتعبري عن املساحة، ومنه تذليل الصعوبات 

 تبط باستعامل نفس الوحدة للمحيط واملساحة التي قد تظهر عند بعض التالميذ. املر
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 حميط ومساحة مستطيل  .14

 األهداف
 حساب حميط ومساحة مستطيل. -
حميط ومساحة استنتاج قاعدة  -

 .مستطيل
املكتسبات 

 القبلية
مربع، "األشكال املستوية البسيطة 

  ."مستطيل

 تصحيح 

4مها  ABCDعرض وطول املستطيلأ)  cm ،
6cm 224. ومساحتهcm  20وحميطهcm. 

ليس هلا نفس   EFGHو ABCDاملستطيالن 
 ).22cmهوEFGHاملحيط (حميط

. يرسم مستطيال آخر وبجد 221cmاملساحة ب) 
 مساحة خمتلفة. 

 .225cmاملساحة ج) 
    توجيهات 

إنّ حساب جداء طول مستطيل وعرضه للحصول عىل مساحته، أو مربع ضلع (جداء ضلع 

ونفسه) للحصول عىل مساحة مربع، هي تعميم لعملية عدّ عدد مربعات املرصوفة الالزمة 

 لتغطية سطح مستطيل أو مربع.

ة حسابات ويتنقل بني املساحة واملحيط فيعزز  من خالل معاجلته هلذا النّشاط: سيجري عدّ

 ساب كل منهام.العالقة التي هو يف طور بنائها حوهلام كام يأسس للقوانني التي تسمح له بح
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 مساحة مثلث قائم  .15

 األهداف

حساب مساحة مثلث  -
 قائم.

استخالص قاعدة  -
حساب مساحة مثلث 

 قائم.
املكتسبات 

 القبلية
املستطيل، مساحة 

  مستطيل، املثلث القائم

 تصحيح 

- ABC مثلّث قائم يفB. 

 
 .214cmومساحة املثلث 228cmمساحة املستطيل  -
-  212,6cm   ،212,35cm    ،212,5cm . 
نصف جداء طويل مثلّث قائم تساوي مساحة  -

 ضلعيه القائمني.
    توجيهات 

خالل مالحظة أن املثلث القائم هو نصف مستطيل بعداه مها طويل الضلعني القائمني يف  من
املثلث، نجعل التلميذ حيسب مساحة مثلث قائم واستخالص قاعدة املساحة بداللة طويل 

 ضلعيه القائمني. 

 حميط قرص .16

ف عىل العد - األهداف   .pالتعرّ
 .حساب حميط قرص -

املكتسبات 
 القبلية

استعامل األدوات، وبعض 
  املصطلحات واخلواص.

 تصحيح 
P
d

حاصل قسمة طول الدائرة عىل قطرها ثابت  

 .3,14ويساوي 

    توجيهات 
بعض التالميذ بني قطر الدائرة ونصف قطرها، ويف غالب األحيان يستعملون الثاين مكان  خيلط

دهم عىل رسم الدائرة باستعامل املركز ونصف القطر.     األول لتعوّ
من خالل تسجيل نتائج التجارب يف اجلدول وإكامله يستنتج التلميذ فكرة حول ثبوت نسبة 

 . 3,14 طول الدائرة إىل قطرها ومتركزها حول
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 أكتسب طرائق 
 تعيني مساحة سطح مستو باستعامل رصف بسيط  ●

 اعتامد العد يف تعيني مساحة سطح عىل مرصوفة. األهداف:
التعبري عن مساحة سطح باستعامل وحدات خمتلفة من خالل توظيف العالقة 

 بينها.  

 توجيهات:  

، قد يصعب عليهم بنفس طريقة استعامل الوحدة عندما يستعمل التالميذ الوحدة
التعبري عن اجلزء األخري بنصفها، ومها يمكن لألستاذ التدخل لتقديم املساعدة لتخطي هذا 

 العائق.

   حتول وحدات املساحة ●

 . 100حتويل وحدات املساحة باستعامل اجلدول أو الرضب أو القسمة عىل  األهداف:

 توجيهات:  
م هذا النشاط، طريقتني لتحويل وحدات املساحة: واحدة تعتمد عىل جدول وحدات  يقدّ

 . 100املساحة واألخر تعتمد الرضب أو القسمة عىل 
تقنية تغيري الفاصلة إىل اليمني وتقديم  10كام يمكن تناول الرضب أو القسمة عىل قو العدد 

 أو إىل اليسار.

 حساب مساحة سطح بالتجزئة ●

 جتزئة سطح إىل سطوح مألوفة حلساب مساحته.  األهداف:

 توجيهات:  

ب نسبيا إىل مضلّعات مألوفة  يتدرب التلميذ من خالل هذا النّشاط عىل جتزئة سطح مركّ
(كاملربّع واملستطيل واملثلث) واستعامل مساحاهتا حلساب مساحة السطح املعطى، ويالحظ 

ع الطرائق املمكنة.  تنوّ
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ن  أمترّ
.1 

 
) نتوصل إىل أنّ 1باستعامل طريقة مماثلة للتمرين ( 2.

 للسطحني (أ) و (ب) نفس املحيط.

 نفس املحيط. و و لألشكال  3.

كل  .أصغر من مساحة الشكل مساحة الشّ

كل  .أصغر من مساحة الشكل مساحة الشّ

 14نجد  باستعامل الوحدة  4.

 7نجد  باستعامل الوحدة 

.5 

ة إمكانات  6. توجد عدّ

.7 

.8 27 270dam m= 
 3 300hm m= 
 32 32000km m= 
 35 3,5dm m= 
 569 5,69cm m= 
 8500 8,5mm m= 

.9 24 2400m cm= 
 7 7000km m= 
 61,78 6178dm mm= 
 61,78 6,178dm m= 
 43 0,043cm dam= 
 43 4,3dam hm= 

.10 75 750m dm= 
 395 3,95m hm= 
 5 500km dam= 
 3458 3,458cm dam= 
 9 900000km cm= 
 2107 2,107mm m= 

.11 2 29 900dam m=   
 2 25,27 52700hm m= 
 2 23 3000000km m= 
 2 252 0,52dm m= 
 2 252134 5,2134cm m= 
 2 250000 0,05mm m= 

.12 2 23 30000m cm= 
 2 20,0065 6500km m= 
 2 25,21 52100dm mm= 
 2 28716 87,16dm m= 
 2 23,12 0,0312cm dm= 
 2 243 0,43dam hm= 

.13 2 275 750000m cm= 
 2 22759 27,59m dam= 
 2 25 500km hm= 
 2 21234 0,1234cm m= 
 2 21,2 1200000dam cm= 
 2 221070 2,107cm m= 

.14 5 500a ca= 
 223 2300a m= 
 324 3,24a ha= 
 25,12 512ha dam= 
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 27,605 276050ha ca= 
 22345 2345ca m= 

225أ) 1.  15. , 20cm cm 

20,1024ب)   , 1,28m m 

2144ج)   , 48dm dm 

2525625د)   , 2900mm mm 

20,0025أ) 2.   , 0,2m m 

20,1024ب)   , 1,28m m 

21,44ج)   , 4,8m m 

20,525625د)   , 2,9m m 

235أ)  16. , 24cm cm 

20,074ب)   , 1,14m m 

25400ج)   , 330cm cm 

2104000د)   , 1416mm mm 

20,0035أ)  17. , 0,24m m 

20,074ب)   , 1,14m m 

20,54ج)   , 3,3m m 

20,104د)   , 1,416m m 

.18  237 , 28cm cm 
  237 , 36cm cm 

.19 

 
  28cmهي BEDFمساحة

 213,5cmهي ABCمساحة 20.

21. 232cm 
.22 227cm 

232نجد: 23. , 26cm cm 

.24 

 
.25 37,68cm 
.26 1,256m 
.27 40041km 
املسافة التي تقطعها السيارة عندما تدور عجلتها  أ) 28.

3,7052دورة كاملة m 

املسافة التي تقطعها السيارة عندما تدور عجلتها  ب) 

370,52دورة كاملة هي 100 m 

3557حتى تقطع السيارة مسافة  ج)  m  يلزم أن

 دورة. 960تدور العجلة 

 مساحة احلقل املتبقية:   أ) 29.

150 (15 8,5) 0,8 131,2- + ´ = 
2131,2 m 

 طول السياج  ب) 

50 3 0,8 47,6- ´ 47,6أي  = m 

5950ثمن السياج :  DA 

.30 2144,06 , 49cm cm 

 225cmموافق ألنّ كل منهام مساحته 31.

باستعامل مربع  32متساويتان كل منهام تساوي  32.

 املرصوفة كوحدة.

 أ) 33.
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متساويتان وكل  AEFوABEمساحتي  ب) 

 . 22cmمنهام تساوي 

) تساوي 22cm( AEFمساحة املثلث  ج) 

 ).AFC )24cmنصف مساحة املثلث 

.34 19,5 cm2 

.35 190,2 cm 

. ACEOالرباعي  ب) 36.  معنيّ

ضعف  ACEFGBمساحة السدايس ج) 

 .AEGمساحة املثلث 

 االنجاز والقص واللصق. 37.

  

.1 
 36,84cm   

.2 

 
 10cmطول املستطيل  ) أ 3.

) اكرب من مساحة 236cm(مساحة املربع  ب) 

 ).220cmاملستطيل (

 8cmطول املستطيل  ج) 

) اكرب من مساحة 236cm(مساحة املربع 

 ).232cmاملستطيل (

 8cmعرض املستطيل  4.

 10cmطول ضلع املربع 

مساحة املربع 
2100cm 

 6cmطول ضلع املربع  5.

 24cmحميط املثلث 

 8cmطول ضلع املثلث 

  215cmنجد املساحة  6.

.7 235 , 32,65cm cm 

نني متساويتان 8.  مساحتا اجلزأين امللوّ

 18cmهي ABCحميط املثلث  9.

 215,6cmومساحته 

 36cmاملحيط هو 10.

 293,6cmاملساحة هي
 6,28mاملحيط   11.
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وايا                                12  . الزّ

  املنهاج 

 الكفاءة املستهدف •
 

بإنشاء الزوايا وبعض حيلّ مشكالت تتعلق 
األشكال اهلندسية املستوية انطالقا من 

خواصها اهلندسية وباستعامل أدوات 
هندسية. ويتعلق األمر بمثيل زاوية، زاوية 

علم يقيسها، منصف زاوية، مثلث، مستطيل، 
، مربّع.  معنيّ

 املوارد •
إنجاز مثيالت زوايا وأشكال مستوية 

بسيطة واالستعامل السليم للمصطلحات 
 املرتبطة هبا.

 مقارنة زاويتني، إنجاز مثيل لزاوية. •
 تسمية زوايا شكل. •
السليم، يف وضعية معطاة،  االستعامل •

للمصطلحات: زاوية حادة، زاوية 
 منفرجة، زاوية قائمة زاوية مستقيمة.

ف عىل الدرجة كوحدة قياس  • التعرّ
 زوايا.  

 قياس زاوية بمنقلة. •
 قياس زوايا شكل بسيط. •
 رسم زاوية قيسها معلوم. •

يؤخذ بعني االعتبار ملقارنة زاويتني: وضعيات مقارنة زوايا جلعل التلميذ يالحظ أن االنفراج وحده هو الذي  •

 (يكون لزاويتني نفس القيس إذا أمكن تطابقهام).

�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 وضعيات وصف شكل أو إنشائه يستعمل فيها الرتميز   والقيس بالدرجة. �𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨أو  
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 تقديم الباب 
يمثل هذا الباب نقلة من اهلندسة املحسوسة القائمة عىل استعامل احلواس عند التلميذ، إىل 
اهلندسة األداتية التي يعتمد فيها عىل استعامل املسطرة والكوس واملنقلة واملدور، إىل يشء 
من اهلندسة التي يعتمد فيها عىل اخلواص اهلندسية لألشكال حيث يرشع يف اعتامد برنامج 

عند إنجازه مثيال لشكل أو عند رسمه منصف زاوية هو يف هذه احلالة مطالب بتحليل  إنشاء
الشكل املراد إنجازه. وقد نص املنهاج عىل التدرج يف هذه املستويات من اهلندسة ويسحر 

 لذلك الورق الشفاف وأدوات الرسم وهي املسطرة والكوس واملنقلة واملدور.
هذا الباب حول مفهوم الزاوية وقيسها بالدرجة  تتمحور خمتلف األنشطة الواردة يف

واإلجراءات العملية إلنشاء زاوية علم قيسها ومنصف زاوية ورسم مثيل زاوية أو إنشاء 
شكل هنديس بسيط أو رسم مثيل له. ويتم ذلك من خالل االنطالق من القالب الذي يصنعه 

الكوس املدور معتمدا يف بعض  التلميذ نفسه بالورق الشفاف إىل استعامل املسطرة واملنقلة
 األحيان عىل برنامج إنشاء خاص يراعي اخلواص اهلندسية للشكل املراد إنجازه. 

أكتشف 

 فتحة الزاوية .1

 أهداف
اكتشاف الدرجة كوحدة 

قياس الزوايا واستعامل 
 املنقلة لقياس زوايا.

 مكتسبات
قطعة مستقيمة، نقط، 

 مضلعات كيفية. 
حوصلة 
 التعلّامت

 مفهوم الزاوية. 1
 

 تصحيح 
 . 6،  7،  4،  1،  2،  3،  5ترتيب األبواب   .1
 .0°وأصغر عدد هو  180°عدد هو  أكربأ.  .1

 .90°ب. قيس الزاوية القائمة هو 
 .10°ج. قيس كل تدرجية من القالب أعاله هو 

 . °50   .  °40د.  
 °20  . °50. 
 °10  . °110. 
 °90. 

2. °30  ،°60  ،°90  ،°60 ، °60 .  
3. °20  ،°120  ،°125  ،°70  ،°85. 
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 توجيهات 
هيدف هذا النشاط إىل إبراز وحدة الدرجة يف قياس الزوايا باالنتقال بالتلميذ من القالب إىل 
املنقلة عرب ممارسة يدوية جتسد جانب امللموس يف اهلندسة اإلدراكية التي تعتمد عىل 

 املالحظة املبارشة.
 قبل معاجلة هذا النشاط يطلب من التالميذ يف حصة سابقة إحضار ورقة شفافة ومنقلة. •
حيرص األستاذ عىل أن ينقل مجيع التالميذ القالب عىل الورق الشفاف بشكل صحيح  •

حتى يستطيعون مواصلة القياسات دون أن أي يكون اختالف حمتمل يف نتائجهم مرده 
 نقائص يف القالب املستعمل.

يب األبواب يف السؤال الثاين وخالل فرصة املامرسة الفردية للتالميذ يتابع عند ترت •
األستاذ أعامهلم لتسجيل الصعوبات التي تعرتضهم يف قياس كل فتحة بالقالب الذي صنعوه 

 ملناقشتها الحقا. 
 .10°يتأكد األستاذ أنّ قيس كل تدرجية من تدرجيات القوالب التي صنعها التالميذ هي  •
ستاذ أخطاء التالميذ يف استعامل املنقلة ويساعدهم عىل تصويب أخطاءهم بعد يسجل األ •

 مناقشتها.
 استعامل املنقلة .2

 أهداف
التحكم يف إجراءات استعامل 

تدرجيات احلافة اخلارجية للمنقلة 
 لقياس زواية

 مكتسبات
الدرجة كوحدة قياس الزوايا. 

 ضلعا الزاوية ورأسها
حوصلة 
 التعلّامت

 زواية.قيس  .2
 

 تصحيح 

درجة عىل احلافة اخلارجية  180°يمكن قياس . 1
 للمنقلة. 

 .yOzدرجة بني ضلعي الزاوية  64°توجد . 2
 . 64°هو yOzقيس الزاوية 

   توجيهات 
حيرص األستاذ يف هذا النشاط إىل إبراز إجراءات استعامل احلاسبة وهي موضحة يف الصورة 

ق من من قيس الزاوية   yOzاملرفقة بالنشاط. ولتحقيق ذلك يعرض عىل التالميذ التحقّ
مع إمكانية مطابقتها للمنقلة  باستعامل املنقالت التي يملكوهنا لقياس هذه الزاوية من جديد،

 لكتاب.املرسومة يف ا
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 أقياس الزوايا .3

 أهداف
التحكم يف إجراءات استعامل املنقلة 

 لقياس زاوية أو رسمها. 

 مكتسبات
الدرجة كوحدة قياس الزوايا. ضلعا 

 الزاوية ورأسها
 قيس زواية. .2 حوصلة التعلّامت

لِمَ قيسها أكتسب طرائق   رسم زاوية عُ

 تصحيح 
القياس الصحيح هو اخلاص . 1

 .بالزاوية 
 قياسات الزوايا الثالثة األخر

 خاطئة.
 رشح األخطاء: .2

اخلطأ هو يف استعامل تدرجيات احلافة اخلارجية. والصحيح هو  VZXبالنسبة للزاوية  •
 .57°استعامل تدرجيات احلافة الداخلية من اليمني إىل اليسار بقراءة تصاعدية لتدرجيات فنجد 

اخلطأ هو يف القراءة من اليسار إىل اليمني لتدرجيات احلافة الداخلية  بالنسبة للزاوية  •
 .66°تصاعديا. والصحيح هو قراءة هذه التدرجيات من اليمني إىل اليسار تصاعديا فنجد 

اخلطأ هو يف القراءة تدرجيات احلافة الداخلية تصاعديا من اليمني  بالنسبة للزاوية  •
درجيات احلافة اخلارجية من اليسار إىل اليمني تصاعديا فنجد إىل اليسار. والصحيح هو قراءة ت

°70. 
  توجيهات 

حيرص األستاذ عىل إبراز التالميذ ملربرات تستند إىل إجراءات استعامل املنقلة يف حتديد 
 القياسات الصحيحة أو اخلاطئة. كام يدعوهم إىل استعامل املنقلة للتحقق من النتائج.

 مقارنة الزوايا .4

 أهداف

ف عىل الزاوية  التعرّ
احلادة والزاوية 

املنفرجة ومقارنة 
الزوايا والتحقق 
باستعامل املنقلة 

 واملدور

 مكتسبات
استعامل املنقلة، قيس 
 زاوية، قطعة مستقيمة

  . تصنيف الزوايا. 3 حوصلة التعلّامت

 تصحيح 

 .KOMو  XWVتوجد زاويتان حادتان مها:  .1
 .TSRو  UQPتوجد زاويتان منفرجتان مها: 

 متقايستني. KOMو  XWVالزاويتان .2
 متقايستني. TSRو  UQPالزاويتان
 متقايستني. ABCو  EFGالزاويتان

HGF

UTS

EGK
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ق باستعامل املدور نعلّم قطعتني مستقيمتني متقايستني .3 عىل ضلعي الزاوية يف الشكل  للتحقّ
املعني بحيث تشرتك هاتني القطعتني يف رأس هذه الزاوية ونفعل نفس اليشء مع الشكل 
 الثاين املعني باملقارنة وبنفس املقاسات. ثمّ نضع رأس املدور عىل الطرف اآلخر إلحد

فتحة القطعتني وقلم املدور عىل الطرف اآلخر للقطعة الثانية يف نفس الشكل ونثبت 
املدور. نقارن هذه الفتحة يف الشكل الثاين بنفس الكيفية، فإذا حدث التطابق كانت 

 الزاويان متساويتني وإالّ فهام غري متطابقتني.

 توجيهات 

هذا النشاط امتدادا للنشاط السابق حيث يامرس فيه التلميذ مقارنة الزوايا باملالحظة بالعني  يمثل
املجردة ثمّ يتحقق من صحة مقارنته باستعامل املنقلة واملدور. فاملنقلة تسمح له بالتعامل مع وحدة 

لية كأداة للتحقق قياس الزوايا التي صادفها يف النشاط السابق واملدور يسمح له بمامرسة يدوية أوّ 
 وليس إلنشاء أشكال هندسية.

يف تعيني الزوايا احلادة وكذا املنفرجة حيرص األستاذ عىل تتبع مربرات التالميذ وإذا مل يتطرق  •
م مربراتنا عند اإلجابة  إليها بعضهم يقدم هلم توجيهات عمة يف هذا الشأن مفادها أنّ علينا أن نقدّ

 ر أن يطلب منا ذلك هبدف إقناع من نقدم هلم اإلجابة. عن أي سؤال يطرح علينا وال ننتظ
د عىل تقديم مثل هذه املربرات يمكن التلميذ من اكتساب منهجية علمية يف حتليل  إنّ التعوّ
املعطيات وبناء احللول وتبليغها خاصة وأنّ األمر يتعلق بسريورة البحث عن أسس وخلفيات 

راهتم.  لتدعيم أفكارهم وتصوّ
بة يف قياس الزوايا من خالل جعل التالميذ يفكون يف متديد ضلعي كل شكل تعالج الصعو  •

 لتسهيل استعامل املنقلة.
يعجز التالميذ عن الرشوع يف التحقق من النتائج باستعامل املدور، وهنا يسعى األستاذ إىل  قد  •

إبراز العالقة بني فتحة املدور والقطعة املستقيمة التي يرسمها قلم هذا املدور ورأسه من خالل 
 مثال لفتحتني خمتلفتني.

 الزاويتان املتجاورتان .5

 أهداف
زاويتني متجاورتني  التمييز بني

 وزاويتني مرسومتني بجنب بعضهام
 رأس زاوية. ضلعا زاوية. مكتسبات

  . تصنيف الزوايا.3 حوصلة التعلّامت

 تصحيح 

هو الّذي توجد الزاويتان  1الشكل
 املعلّمتان فيه متجاورتني.
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   توجيهات 

تقديم معنى لزاويتني متجاورتني.  تعطى فرصة للتالميذ لإلجابة عن السؤال املطروح قبل
مها أيضا زاويتان متجاورتان كام هو  3ننتظر أن يعترب التالميذ أنّ الزاويتني املعلّمتني يف الشكل 

للمناقشة  3و 1وهنا يمكن لألستاذ أن يطرح عنارص املقارنة بني الشكلني 1الشأن يف  الشكل
 من أجل إبراز معنى الزاويتني املتجاورتني.

 الزاوية منصف .6

 أهداف
ف عىل منصف الزاوية وإنشاؤه باملنقلة  التعرّ

 ثمّ باملدور

 مكتسبات
قطعة مستقيم، نقطة، تناظر شكل بالطي، 

قياس زاوية باملنقلة، استعامل املدور يف رسم 
 قوس.

ف الزاوية.4 حوصلة التعلّامت  . منصّ

 أكتسب طرائق
ف باستعامل املدور.1  . رسم املنصّ
  لزاوية. . إنجاز مثيل2

 تصحيح 

 .متساويتانJBC و ABJالزاويتان . 1
. نستعمل املدور لرسم منصف 3

 .PQRالزاوية 
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   توجيهات 

ف التلميذ عىل منصف الزاوية من خالل ممارسة يدوية معهودة لديه يستعمل فيها مفهوم التناظر  يتعرّ
 بالنسبة إىل مستقيم، ثمّ يتدرج من هذا املستو إىل مستو استعامل املدور مرورا باستعامل املنقلة. 

شأن يلجأ التلميذ إىل استعامل املنقلة إلجراء القياس كام هو ال PQRلرسم منصف الزاوية  •
وهنا ينبه األستاذ تالميذه إىل أنّ املطلوب جاء يف سؤال مستقل  .KLM و NOPبالنسبة للزاويتني 

ولزاوية غري مؤرش عليها قيسها وبالتايل البد من رسم منصفها دون استعامل املنقلة. ويعطي 
ملدور للتالميذ فرتة للتفكري يف كيفية إنجاز العمل املطلوب. ومن املحتمل جدا ان يذكر أحدهم ا

 وهنا يتساءل األستاذ عن كيفية استعامله.
هي يف كيفية استعامل  PQRال شك أنّ الصعوبة التي تعرتض التالميذ يف رسم منصف الزاوية  •

املدور، لذلك يتعنيّ عىل األستاذ تقديم برنامج اإلنشاء مؤكدا عىل رضورة تثبيت فتحة الدائرة، 
إجراءات الرسم دون الدخول يف بناء أدلة عن  مع إرفاق هذا الربنامج بتوضيحات شفوية تفرسّ 

 ذلك.
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ن  أمترّ

 1 . 

 االسم الضلعان الرأس الزاوية

1 I [ )Iy ]و   )I x Ix y 

2 A [ )At ]و   )Au Au t 
3 J [ )Jm ]و   )Jn Am n 
4 O [ )Os ]و   )Oz As z 
5 C [ )Cw ]و  )Cv Cv w 
6 B [ )Bp ]و  )B l Bp l 

2 . و  و  .زاويا حادة 

 و  .زاويتني منفرجتني 
 مستقيمة. زاوية 

 ترتيب الزوايا من أصغرها إىل أكربها:

  ؛  ؛  ؛  ؛  ؛ . 

3 .NML  ؛NLK ؛POK ؛OKP. 

؛  BCD؛  BEC؛  ABE؛  EABأ) . 4
CDE. 

 .ABCE حميط املضلعMS ب) يمثّل الطول

 .OGFو  FGEو  FGOأ) . 5

 . EOH؛  EOG؛  HOG؛  FOGب) 

 . EOH؛  EOFج) 

 .CBDو  EBCو DBC . أ)6

 نفس اليشء بالنسبة لبقية الزاويتني.

7. I  هي رأس الزاويةH IJ. 

 .HIJتنتمي إىل ضلع الزاوية  Gالنقط  •

 .45°هو FGIقيس الزاوية  •

8 .SOR 37= MON؛  ° 12= ؛  ؛  °
QOR 53= SOP؛  ° 125= ROP؛  ° 88= ° . 

9 .OPC 150= TOS؛  ° 17= TSC؛  ° 70= ° 

TCS؛  22= CTR؛  ° 90= STR؛ ° 180= °. 

10 . 50s t = °A    ؛ 55m n = °C   ؛
 125y z = °K   ؛ 55v w = °E . 

11 . 135u z = °O ؛ 105w z = °O 

 35x w = °O؛ 85u x = °O. 

 حساب قیس زوایة

12 .NL 180 137 43q = °− ° = ؛  °
KL 90 68 22q = °− ° = ° 

13 .EOF 45= ° 

14 .UOV 50= ° 

15 .AMC 110= BAC؛   ° 53= ° 

MDC 69= °. 
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16 .BOC 44= °  

  45°؛  18°؛  60°؛  36°؛  60°؛  30°؛  22,5°؛  45. 17°

 إنشاء زوایا وأشكال

18 .2 (FOG 106= ° 

19 .1( °120 

 . 60°؛  ج)  30°؛  ب)  180°) أ) 2

20.  kOJ 63= ° 

21 .woy 45= ° 

  

 

22 

 
 

 

24 . 

 
 

27 . 

 

28. 

 
 

 . ترتيب مراحل اإلنشاء31

 )1) ثمّ 4) ثمّ 3) ثمّ 5) ثمّ 2
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32. 

 

]يتم إنشاء الضلع  .33 ]BC  ثمّ الزاوية

BCA 35= ]ثمّ الضلع  ° ]CA  ثمّ الزاوية

ABC 80= CADثمّ الزاوية  ° 63= الضلع  ثمّ  °

[ ]AD  حيثAD 7,6cm=  توصيل وأخريا

 .Dو  Cالنقطتني 

 إنشاء منّصف زوایة

34 .  3و 2يف الشكلني [ )OM هو منصف للزاوية  
AOB . 

] 1يف الشكل  • )OM  ليس منصفا للزاويةAOB ّألن

 MOBالزاويتني  

 غري متساويتني. MOAو

] 4يف الشكل  • )OM  ليس منصفا للزاويةAOB ّألن 

 القطعة املستقيمة التي تقطعه ليست عمودية عليه. 

]) يمثّل 1. 38 )OU منصف الزاوية TOV 

2 (TOV 70= WOV؛  ° 145= °. 

 . أيمن هو الذي عىل صواب.39

 
 

 . رسم الشكل1) 40

 

]. نصف 2 ]OY  املستقيم يمثل منصف الزاويةXOZ. 
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 أتعّمق

1.  

 
 

2.  .إنشاء الشكل 

 
 .برنامج إنشاء هذا الشكل 

   نرسم الضلع[ ]BC  حيثBC 4,2CM=. 

 باملنقلة الزاوية  نرسمABC 27°التي قيسها  . 

  د الضلع ]نمدّ ]AB 

  نتمم رسم املثلثABC باستعامل الكوس مع

]متديدالضلع  ]CA . 

  نرسم دائرة مركزها النقطةA ونصف قطرها طول

]القطعة  ]AB. 

  نرسم دائرة مركزها النقطةB ونصف قطرها طول

]القطعة  ]AB. 

  نعلّم نقطة تقاطع هاتني الدائرتني ونسميهاE ّثم

ر أضالع املثلث  كام يف الشكل. إنّ هذه النقطة  ABEنشفّ

 .ABEهي الرأس الثالث للمثلث 

4. 

 

 النجمة اخلامسية  .5

 
عىل دائرة  A ،B ،C ،D ،Eيمكن إنشاء النقط 

مثلثات متساوية الساقني  5عتامدا عىل رسم Oامركزها 

 نوصل هذه النقط ببعضها بالرتتيب.. ثمّ Oيف الرأس

 شابا. 13500يامرس اجلمبار  . 6

 شابا.   35100يامرس كرة القدم 

 شابا. 21600يامرس املالكمة 

 شابا. 27000يامرس السباحة 
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املثلث باألخرض داخل متوازي املستطيالت قائم  . 7

ومتساوي الساقني. وبالتايل فيس كل زاوية من الزاويتني 

 .45°األخرض هو باللون 

نحسب طول الضلع القائم الثاين يف املثلث اخلرض 

 .cm 10باستعامل مربهنة فيثاغورس فنجده  
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 . التناظر املحوري13

  من املنهاج 

 مستو الكفاءة املستهدف. •
 

حيلّ مشكالت تتعلق 
باألشكال اهلندسية (وصف، 

املساحة متثيل، نقل، حساب 
واملحيط، ...) وإنشائها 

باستعامل أدوات هندسية 
 وخواص التناظر املحوري.

 املوارد •
 التعرف عىل أشكال متناظرة. •
 تعيني ورسم حمور أو حماور تناظر هلا. •
إنشاء عىل ورق مرصوف وعىل ورق غري مسطر، نظائر  •

كل من: نقطة، مستقيم، قطعة مستقيم، دائرة، وكذا شكل 
 بسيط.

ف عىل خواص التناظر املحوري (حفظ املسافات  • التعرّ
 والزوايا واألشكال).

استعامل التناظر املحوري إلنشاء كل من: مثلث  •
 متساوي الساقني، مستطيل، مربع، معني.

 التعرف عىل حمور قطعة مستقيم وإنشاؤه. •
 التعرف عىل منصف زاوية وإنشاؤه. •

 تقديم الباب 
السنة األوىل، يدرس التناظر املحوري الذي أدخل من قبل يف التعليم االبتدائي بواسطة  يف

الطي أساسا. وبمواصلة االرتكاز عىل أنشطة الطي، يكتشف التلميذ خواص هذا التحويل 
م العمل عىل تطوير  والتي ستستغل يف إنشاء بعض األشكال وتربير بعض خواصها. كام ندعّ

وحتليل بعض اخلواص ودعم استعامل التلميذ ملختلف وسائل الرسم  القدرة عىل املالحظة
والقياس يف اهلندسة واالستعامل السليم للمصطلحات. كام نتيح الفرصة للتلميذ إلعادة تنظيم 
معارفه، السيام باإلدخال واالستعامل التدرجيي لتعاريف وخواص هذه األشكال أثناء 

ر واالستدالل إحد أهم ركائز ميدان اهلندسة وهذا إنشائها، كام يبقى التدريب عىل التربي
 بالتدريج بعيدا عن الربهان املهيكل الذي هو ليس من متطلبات هذه املرحلة.
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أكتشف 
ف عىل أشكال متناظرة بالنسبة إىل مستقيم .1  أتعرّ

 األهداف

ف عىل شكلني متناظرين بالنسبة إىل  - يتعرّ
 مستقيم.

حمور (أو حماور  يتعرف عىل أشكال تقبل -
 تناظر)

املكتسبات 
 القبلية

رسم نظري شكل باستعامل ورقة مرصوفة أو  -
  ورقة شفافة

 تصحيح 

1( 2 – 3  - 4  
 0 – 1 – 1من اليمني اىل اليسار:  )2

– 4 – 0 – 4 – 1 – 1 -2 – 0  

   توجيهات 

هذا النشاط للتلميذ بمامرسة ما تعلّمه يف االبتدائي، حيث يعتمد يف البداية عىل  يسمج -
النظر، ثمّ يتحقق باستغالل الورقة املرصوفة أو بطي الورقة حول املستقيم ويالحظ، هل 

 الشكل األمحر ينطبق عىل الشكل األسود.
حماور) تناظر من خالل كام يسمح السؤال الثاين بالتعرف عىل األشكال التي تقبل حمور (أو  -

 إرساء قيمة إشارات املرور يف تنظيم السري العام 
م ويثري مكتسبات التلميذ فيام يتعلق باملفردات (حمور تناظر،  - كام أنه يدعّ

 ...متناظران...إىل مستقيم)

 أرسم نظري شكل وأكتشف خواص التناظر بالنسبة إىل مستقيم .2

يرسم نظري  - األهداف
باستعامل  شكل

 ورق الشفاف 
إبراز ونص  -

خواص احلفظ 
 للتناظر املحوري 

املكتسبات 
 القبلية

األشكال  -
 املتناظرة

  

 تصحيح 
1(   
شكل زورق يُطابق شكل الزورق األول، نستنتج أنّ  .ج 

)الشكلني متناظران بالنسبة للمستقيم  )d  
 التناظر بالنسبة إىل مستقيم حيفظ ألشكال -
)الشكالن      )R و( )R′   متناظران بالنسبة إىل املستقيم( )d 
)نسمي املستقيم  - )d  حمور التناظر  
2( [ ]E F′ ]،  1,5cmطوهلا  ′ ]C D′  3cmطوهلا  ′

� �90 ; 30G E F C B E′ ′ ′ ′ ′ ′= =  
, , ,B E F A′ ′ ′  يف استقامية  ′
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نظرية قطعة مستقيم بالنسبة إىل مستقيم هي قطعة  ) ب
 مستقيم هلا نفس الطول

 نظرية زاوية بالنسبة إىل مستقيم هي زاوية هلا نفس القيس
نظائر نقاط يف استقامية هي نقاط يف استقامية مساحة 

)الشكل   )ℜ  تساوي مساحة الشكل( )′ℜ 

  توجيهات 

يسمح هذا النشاط للتلميذ يف البداية بإنجاز نظري شكل باالعتامد عىل الطي، ييل ذلك نجعله 
نة  نة للشكل بالعنارص املكوّ يكتشف بنفسه خواص احلفظ من خالل ربط العنارص املكوّ
لنظريه، بعد ذلك يتحقق باألدوات اهلندسية ثم يتمم الفراغات موظفا ما احتفظ به من خالل 

. تعمدنا يف هذا النشاط وفيام يأيت من األنشطة، وبعد آن يعربّ التلميذ عىل ما العمل اليدوي
 ل إليه بمفرداته اخلاصة، استغالل العبارات التي أعطيت له ملأل الفراغات (ألنّ نر توصّ

 معظمها جديد عليه) 

 نظري نقطة، نظري قطعة مستقيم .3

يكتشف حمور قطعة  - األهداف
 مستقيم

ف نظرية نقطة  - بالنسبة يُعرّ
 إىل مستقيم وينشئها

ينشئ نظرية قطعة مستقيم  -
 بالنسبة إىل مستقيم

املكتسبات 
 القبلية

نظرية قطعة مستقيم  -
بالنسبة إىل مستقيم هي 
قطعة مستقيم هلا نفس 

 الطول
نظائر نقاط يف استقامية  -

 هي نقاط يف استقامية
 

 تصحيح 

2(  
بالنسبة  Bهي  نظرية لنقطة  A النقطة -

)اىل املستقيم )d و النقطة B نظرية هي أيضا
)بالنسبة اىل املستقيم Aالنقطة   )d  

متناظرتان بالنسبة إىل  Bو Aالنقطتان   -
)املستقيم  )d 

 Bنظرية النقطة   Aإذا كانت النقطة   -
) إىل املستقيم بالنسبة  )d  فإنّ املستقيم( )d

]عىل حامل القطعة  عمودي  ]AB  منتصفهايف 
)نظرية نقطة من  )3 )d   بالنسبة هلذا

 املستقيم هي النقطة نفسها

 213أنظر صفحة أكتسب طرائق  )4
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 دائرة نظرية .4

 األهداف
إبراز ونص خاصية  -

نظرية دائرة بالنسبة إىل 
 مستقيم معطى

املكتسبات 
 القبلية

 خواص التناظر -
إنشاء نظرية نقطة  -

بالنسبة إىل مستقيم 
  معطى 

 تصحيح 

)نظرية دائرة بالنسبة إىل مستقيم  )d هي دائرة

املستقيم  حيث مركزامها متناظران بالنسبة إىل 

( )d وللدائرتني نفس نصف القطر 

   توجيهات 

بعدما يتأكد من تطابق الشكلني، يُطلب من التلميذ، رسم دائرة عىل ورقة بيضاء ورسم 
نظريهتا بالنسبة إىل مستقيم معطى، بغد ذلك يفتح األستاذ نقاشا مجاعيا يتمحور أساسا حول 
الطريقة التي استخدموها يف اإلنشاء، بعد ذلك يعود إىل النشاط لربط العالقة بني عنارص 

 من ثَمّ يسأهلم عىل ما تعلّموه ، ليعود بعد ذلك إىل إمتام الفراغات الدائرتني ، 
 

 

 

 

   توجيهات 

)بعدما يتأكد التلميذ بأدواته اهلندسية، أن املستقيم  )d   عمودي عىل القطعة[ ]AB   يف
ف عىل حمور قطعة مستقيم، يصيغ من جديد تعريف نظرية نقطة  منتصفها، وبعد ما يتعرّ
بالنسبة إىل مستقيم، مستغال املفردة اجلديدة (حمور قطعة). بالنسبة لنظرية قطعة مستقيم، لقد 

هي قطعة مستقيم هلا نفس الطول وأنّ نظائر  رأ يف النشاط السابق أنّ نظرية قطعة مستقيم
 نقاط يف استقامية هي نقاط يف استقامية، وبالتايل نكتفي بإنشاء نظرييت طريف القطعة.

من أجل استباق بعض األخطاء التي قد يقع فيها التالميذ ولتجاوز الصعوبات النامجة عن 
 ذلك، ارتئينا أن نختار وضعيات خمتلفة للقطعة 
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 خاصية حمور قطعة مستقيم .5

متييز نقاط  - األهداف
حمور قطعة 

 مستقيم
املكتسبات 

 القبلية
خواص  -

التناظر 
  املحوري

 تصحيح 

)بالنسبة إىل املستقيم   Aأ) نظرية النقطة   )1 )d  هي
بالنسبة إىل املستقيم  M، و نظرية النقطة   Bالنقطة 
( )d   هي النقطةM  نفسها، و نظرية قطعة املستقيم

[ ]MA  بالنسبة إىل املستقيم( )d  هي قطعة املستقيم
[ ]M A′ ′ 

MA ) ب MB=   ألن التناظر املحوري حيفظ
PAاألطوال، نعم نجد أيضا  PB=  

نقطة تنتمي إىل حمور قطعة مستقيم هي متساوية  كل
 املسافة عن طريف هذه القطعة

و نصف  Aنرسم قوس من دائرة مركزها النقطة    )2
]قطرها أكرب من نصف طول القطعة  ]AB   ثم بنفس

،  تقطع الدائرة Bفتحة املدور، نرسم دائرة مركزها 
 ،  و هكذا بالنسبة لبقية النقط  Kو   Hاألوىل يف نقطتني 

 ب) نتحقق باستعامل الكوس واملدور
جـ) إذا كانت نقطة متساوية املسافة عن طريف قطعة 
 مستقيم فإنّ هذه النقطة تنتمي إىل حمور هذه القطعة

   توجيهات 

 نجعل التلميذ يكتشف من خالل هذا النشاط اخلاصية املميزة ملحور قطعة مستقيم
متساوية املسافة عن طريف القطعة مستدال عىل ذلك  Mيف البداية نجعله يستنتج أنّ النقطة 

بتوظيف خواص التناظر، ثم نلفت انتباهه إىل اختيار نقطة أخر من املحور جلعله يضع 
 ختمينا لبقية نقاط املحور.

  .يف اجلزء الثاين وفيام يتعلق باخلاصية العكسية نضعه حمل املالحظة والتأكد مستعمال األدوات
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ف عىل  .6  حماور تناظر بعض األشكال وأنشئهاأتعرّ

يُعنيّ حماور تناظر لبعض  - األهداف
 املضلعات املألوفة 

 يعنيّ حمور تناظر زاوية   -
املكتسبات 

 القبلية
 حمور تناظر شكل -
 حمور قطعة -
  منصف زاوية -

 تصحيح 

) 3حماور، 2حماور، املستطيل: 4املربع:  )1
: حماور،  3األضالع: حماور، مثلث متقايس2املعنيّ

مثلث متساوي الساقني: حمور قاعدته، الزاوية: 
 حمور تناظر واحد هو منصفها

 املثلث القائم يف احلالة العامة، ال يقبل حمور تناظر

 بالنسبة هلذا السؤال (أنظر أحوصل تعلّاميت) )2

    توجيهات 

النشاط يعتمد عىل العمل اليدوي، لذلك يسمح للتلميذ باإلدراك برصيا ملحور بعض  هذا
 املضلعات املألوفة، إضافة إىل تعرفه أنّ منصف زاوية هو حمور تناظرها:
 بالنسبة للرباعيات نجعله يُدرك أنّ قطري املستطيل ليسا حموري تناظر.
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ن   أمترّ
ف عىل أشكال متناظرة وأرسم حمور أو حماور تناظر هلا  أتعرّ

 3الشكل  2الشكل  1الشكل  1

 حمور0 حماور2 حماور2
 

 4الشكل  3الشكل  2الشكل  1الشكل  2

 نعم ال ال نعم
 

 إنشاء نظري شكل
د نظائر النقط 3  عىل ورقة مرصوفة نحدّ

4 

 
5 

 
 4الورقة  3الورقة   2الورقة  1الورقة  7

1 3 4 1 
 

9 

 
 استعامل اخلواص

10 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة مستقيم، كام هو الشأن يف عنستغل أنشاء حمور قط

 التمرين السابق
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12 

 

 

 

 

 
)بالنسبة إىل املحور   Aنظرية  - )d   هي

)ألن  Bالنقطة   )d   حمور القطعة[ ]AB  

نعلم أنّ كل نقطة من حمور قطعة هي متساوية  -

 املسافة عن طريف القطعة

نعلم أن حمور قطعة هو مستقيم عمودي عىل القطعة   13

 يف منتصفها 

]إذن حامل القطعة   ]AB   عمودي عىل كل من

( )1d و( )2d   ومنه (𝒅𝒅𝟏𝟏//𝒅𝒅𝟐𝟐)   

]القطعة  14 ]AD   هي وتر للدائرة( )C  

هو نصف قطر  OBو  OAبام أنّ كل من   -

)للدائرة )C  ّفإنOA OB=  و منه

متساوية املسافة عن  Oنستنتج أنّ النقطة 

]طريف القطعة  ]AD  فهي نقطة من حمور

]القطعة  ]AD 

15 

 

  )CE CA=   ألنC  نقطة من حمور

[ ]AE (حسب تشفري الشكل 

 و منه:
6 5 30
8 5 40

10 5 50

AB mm mm
BC mm mm
CA CE mm mm

= × =
= × =
= = × =

 

120هو ABCحميط املثلث  mm  

 ABCأن املثلثني  حسب تشفري الشكل نستنتج 16

)متناظران بالنسبة للمستقيم  DEFو  )d 

بام أن التناظر حيفظ أقياس الزوايا و األطوال و

 : �𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 فإنّ = 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨� = 𝟗𝟗𝟗𝟗° 

بام أنّ التناظر حيفظ املساحات فإنّ مساحة  -

تساوي مساحة املثلث  DEFاملثلث 

ABC  21,8تساوي وcm  

 

17 

 
18 

 
) قطرا املربع متقايسان ومتناصفان ومتعامدان 1 19

 ومها حمورا تناظر املربع 

  Fالساقني وقائم يف متساوي  DFA) املثلث  2
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]) ترسم القطعة  3 ]AI  8,4طوهلاcm  ،

 Fتنشئ حمورها ، ترسم الدائرة ذات املركز 

   Fو Dتقطع املحور يف  4,2cmونصف القطر 

20 

 
]إنشاء املثلث انطالقا من انشاء حمور القطعة  21 ]IK ،

]الضلع  ]JK  يقطع املحور يف الرأسJ   

  𝑱𝑱𝑰𝑰𝑰𝑰� = 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑲𝑲� = زاويتا القاعدة يف   𝟓𝟓𝟓𝟓°

 األضالع هلام نفس القيس مثلث متقايس

]نرسم قطعة   22 ]AN  3,5طوهلاcm  ثم الدائرة

، ثم نرسم  ANو نصف القطر   Aذات املركز 

]الضلع  ]AM   يقطع الدائرة يف النقطةM 

�𝑴𝑴𝑨𝑨𝑨𝑨 حيث  = 𝟕𝟕𝟓𝟓° 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Aقائم يف  ABDنرسم مثلث   -

]ننشئ حمور   - ]BD لتعيني املنتصف 

و نصف القطر   Iنرسم الدائرة ذات املركز   -

BI  
 

)نرسم املستقيم القطري  - )AI  يقطع الدائرة

  Cيف 

24 
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ق   أتعمّ
26  

27  

 قواعد قابلية القسمة و اختزال الكسور

يقبل  28

 القسمة عىل
 العدد

2 142 ;300 ;65808 

3 
111 ;153 ;300 ;675 ;65808

 

4 300;65808 
5 300 ;675 
9 81;153 ;675 ;65808 

10 300  
  91قاسم للعدد  7فاطمة اصابت،  29

يمكن أن نجد أمثلة أخر و بالتايل علينا تصحيح 
 هذا التصور اخلاطئ

 

ق   أتعمّ
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
]أنظر الشكل، من خوا التناظر: نظرية  ]AB  هي

[ ]A B′  و نظرية[ ]AC  هي[ ]A C′  بالنسبة

)للمستقيم  )BC  و منه حميط الرباعي

ABA C′  19هوcm  

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حميط الشكل الناتج
𝟒𝟒𝛑𝛑 + 𝟐𝟐𝟓𝟓 ≅ 𝟑𝟑𝟕𝟕.𝟓𝟓𝟔𝟔𝒄𝒄𝒄𝒄 

π )𝝅𝝅بأخذ قيمة مقربة للعدد   ≅ 𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟒𝟒( 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAبام أنّ  OB=  نصف قطر يف الدائرة )

( )C  ّفإنO  نقطة من حمور القطعة[ ]AB  

 كل من املثلثني هو مثلث متساوي الساقني

4 
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EFGH معنيّ ألن كل أضالعه متقايسة 

  120كل زاوية من زوايا السدايس قيسها 

]يكفي رسم حمور القطعة  5 ]MM ′  

)نظري املستقيم   6 )AB   بالنسبة للمستقيم( )d 

)هو املستقيم  )A B′ ′  . 

)املستقيامن   )AB  و( )A B′ يتقاطعان يف  ′

]نقطة تنتمي ملحور  القطعة  ]BB و منه النقطة  ′

O  متساوية املسافة عن طريف هذه القطعة ، و هبذه

Bالطريقة ننشئ النقطة  ′  

;نعنيّ ثالث نقط من الدائرة  7 ;A B C   ثم نرسم

]حموري القطعتني  ]AB  و[ ]BC  يتالقيان ،

 يف نقطة هي مركز الدائرة 

8 

 

 

 

 

 

نعني نقطتني متساوية املسافة عن طريف القطعة ،  

 فحتام املحور يمر عليهام
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                       . متوازي املستطيالت14

  من املنهاج 
 مستو الكفاءة املستهدف. •

 
حيل مشكالت متعلقة بوصف ومتثيل 
وصنع وتصميم متوازي املستطيالت 

واملكعب وحساب حجم املكعب 
 والبالطة القائمة. 

 

 

 

 املوارد •

 (واملكعّب) املستطيالت متوازي

وصف متوازي مستطيالت واستعامل  •
املصطلحات (وجه، حرف، رأس) بشكل 

 سليم.
متثيل متوازي مستطيالت باملنظور متساوي  •

 القياس.
متثيل تصميم متوازي مستطيالت ذي أبعاد  •

 معطاة.
 صنع متوازي مستطيالت بأبعاد مفروضة. •
 حساب حجم متوازي مستطيالت. •

 تقديم الباب 

املدرسة االبتدائية، تعرف التالميذ عىل املكعب والبالطة القائمة وتعلموا وصف ومتثيل  يف
 وصنع هذين املجسمني وتصميامت هلام.

يف السنة األوىل متوسط، يبقى هذا املسعى ساري املفعول وتضاف له تقنية جديدة هي التمثيل  
عالم واالتصال برؤية هذه باملنظور املتساوي القياس. كام يسمح توظيف تكنولوجيات اإل

 املجسامت يف الفضاء. 
ختتتم هذه الدراسة بحساب احلجوم واستعامل صيغ حرفية معرب عنها بوحدات خمتلفة بام فيها 

 وحدات السعة.
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 أكتشف 
 هدية من اجلنوب  .1

التعرف عىل البالط القائمة (متوازي  األهداف
املستطيالت) انطالقا من رسم باملنظور 

 القياس.متساوي 
املكتسبات 

 القبلية
 املستطيل، الزاوية القائمة،

املوارد 
 املقصودة

حجم البالطة القائمة، عدد األوجه، 
  عدد األحرف، عدد الرؤوس. 

 تصحيح 
يمكن استغالل معارف التلميذ حول  .1

 املستطيل.
 أبعاد املستطيالت املكونة لألوجه. .2
ما يلزم  توظيف أبعاد العلبة باإلضافة إىل .3

 للعقدة.

   توجيهات 

 السياق مألوف، متور بسكرة ذات النوعية اجليدة قدم يف علب فاخرة هلا شكل بالطة قائمة،
 وهو ما يعطي معنى للمفهوم باستغالل املجسامت التي هلا نفس الشكل.

السياق مناسب إلرساء قيم مرتبطة منتوجات متتاز هبا هذه املنطقة من اجلزائر، وتعكس روح 
 املودة يف العائلة من خالل تقديم التمور كهدية رمزية.

 

 متثيل جمسامت باملنظور متساوي القياس .2

 األهداف
وصف البالطة القائمة 

انطالقا من رسم باملنظور 
 متساوي القياس.

املكتسبات 
 القبلية

األشكال اهلندسية املألوفة 
 وتشفريها.

املوارد 
 املقصودة

سم باملنظور  قواعد الرّ
  املتساوي القياس

 تصحيح 
 ABFEالوجه املوازي للوجه  )1

 وهو مستطيل له نفس األبعاد. DCGHهو الوجه 

 BCGFالوجه املوازي للوجه  )2
 وهو مستطيل له نفس األبعاد. ADHE هو الوجه

متعامدين مع AEDH  و EFGHالوجهان   )3

 .ABFEالوجه 
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  توجيهات 

 األوجه املتوازية هي مستطيالت هلا نفس األبعاد. نالحظ أن األوجه مستطيالت، وأن
 وأن كل وجهني مشرتكني يف حرف متعامدان.

إلنجاز رسم باملنظور املتساوي القياس نعتمد عىل قواعد مضبوطة حيث تكون األحرف هلا نفس 
 الطول والزوايا قائمة واألوجه متوازية أو متعامدة.

 وصف جمسم .3

 األهداف
 تصميم للبالطة القائمة رسم أو إمتام

 التعرف عىل تصميم للبالطة القائمة.

املكتسبات 
 القبلية

األشكال اهلندسية املألوفة واخلواص املرتبط 
هبا، التوازي، التعامد، املنتصف، الزوايا 

 القائمة. 
املوارد 

 املقصودة
موارد منهجية تستهدف التحكم يف رسم 

  ومتثيل البالطة القائمة

 تصحيح 
الرسومات التي متثّل تصاميم متوازي 

 مستطيالت هي:

1،3،4،5 

  توجيهات 

من خالل إنجاز تصميم القياسات احلقيقية ملتوازي املستطيالت ثم صنع العلبة يتمكن املتعلم 
 من تكوين متثيل مناسب للمجسم ويكتشف أن للمجسم عدة تصاميم.

 حجم متوازي مستطيالت .4

 املستطيالت.حساب حجم متوازي  األهداف
املكتسبات 

 القبلية
 مساحة املستطيل، مساحة املربع

املوارد 
 املقصودة

اكتشاف قاعدة حلساب حجم 
  املكعب

 تصحيح 

 : عدد املكعبات الالزمة مللء احلوض )1
4مكعبا صغريا (أي  24نحتاج لـ  )يف ×6

مرات فنحصل  5كل طبقة ونكرر العملية 

4 عىل: 6 5×  مكعبا.×

9) حجم املكعب الذي حرفه 2 cm  

9: هو 9 9× × 
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  توجيهات 

 الوضعية مدرسية، الغرض منها هو إعطاء معنى ملفهوم احلجم.
 5من خالل الشكل يالحظ املتعلم أن عليه أن يعد املكعبات يف كل طبقة، فيجد أنه يكرر العملية 

 مرات مما يؤدي به إىل اقرتاح القاعدة املطلوبة.

 أكتسب طرائق 

 متساوي القياسمتثيل متوازي مستطيالت باملنظور  ●

 اكتساب تقنية التمثيل باملنظور املتساوي القياس.  األهداف:

 توجيهات:  

تسمح هذه الفقرة بإبراز طريقة التمثيل باملنظور املتساوي القياس وكيفية تنفيذ كل خطوة، 
عىل حفظ األطوال والتوازي وحتويل السطوح املستطيلة إىل متوازيات  حيث يتم فيها الرتكيز

 أضالع.

 إنجاز تصميم ملتوازي مستطيالت ●

 التعرف عىل تصميم ملتوازي املستطيالت. األهداف:

 يسمح هذا النشاط بربط الصلة بني البالط القائم وتصميم له.توجيهات: 

 حساب حجم متوازي مستطيالت ●

 حساب حجم متوازي املستطيالت األهداف:

 توجيهات:  

انطالقا من تفكيك متوازي املستطيالت إىل مكعبات صغرية، نصل بالتالميذ إىل الصيغة 
 احلرفية التي تسمح بحساب حجم بالطة قائمة وكذا حتويالت وحدات احلجم.  
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ن   أمترّ
 وصف متوازي مستطيالت

1.  

2. 

 

 أ)  .3

 ب)

 جـ)

DCGH، 

 [ ]BF ،[ ]DH،[ ]CG 

[ ]EF ،[ ]EH،[ ]HG،[ ]FG 

.4 
2. 

 

 

3. 

 [ ]EF ،[ ]EA ،[ ]AB ،

[ ]BF ،[ ]HD ،[ ]HG ،

[ ]CG ،[ ]DC. 

[ ]EH ،[ ]DA ،[ ]BC ،

[ ]FG ،[ ]DC ،[ ]HG 

 التمثيل باملنظور متساوي القياس ملتوازي مستطيالت

 .أ) 1 5.

 .ب)

3. 

 

 

 

4. 

1، 

3، 

( )CDو( )EF متوازيان 

  ( )ABو( )BF متعامدان 

  ( )ADو( )CG .متعامدان 
ABCD،مستطيلADFE 

 مثلث قائم. BFGمستطيل، 

 مستطيالتتصميم متوازي 

9.   )1(  ) ،2) ، (3) ، (4) ،(5 ، (

)6.(       
 احلجوم

11. )1( 
)2( 
)3( 
)4( 

 وحدة حجم 16
 وحدة حجم 64
 وحدة حجم 60

 وحدة حجم 18
12.  36272cm 
13. 1( 

2( 
3( 
4( 

3 325 25000m dm= 
3 31325 1,325dm m= 

3 325 568 25,568mm cm= 
3 325,7 25700cm mm= 

14. 1( 
2( 
3( 
4( 

123 0,123mL L= 
457,2 4,572cL L= 

0,25 2,5L dL= 
3258,3 2583 00m = 

.15 1( 
2( 
3( 
4( 

325 25L dm= 
30,78 780L cm= 

345,8 4580dm mL= 
33,7 0,370hL m= 
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 أتعمق

 33اجلواب :   .1
.2 1( 

2( 
  22   ،  115. 
  7     ،  10. 

.3 1( 
2( 

 ومتقايس الساقني. Cقائم يف 
 ومتقايس الساقني. Bقائم يف 

.4  
3

5 5 4 2,5 2,5 4
75

V
cm

= × × − × ×

=
 

قول سيلني خطأ ألن   9.
2 18V V= 

حجم مزهرية أمني هو:   
3

1 1000V cm= 
  وحجم مزهرية سيلني هو:

3
2 20 20 20 8000V cm= × × = 

10. 1( 
 
2( 

مساحة السطح 
2 21332 13.32dm m= 

علب من الطالء بسعر  4يلزم 
1400 DA. 

11.  1( 25000 L 
اللرت هو:  سعر )2

0,35 DA 
   

حجم احلوض:   .12
350 64 44cm× × 

13.  3 32,5 0,0025dm hm= 
3 32345 2,345dm m= 

3 32345000 2,345cm m=
3 35,3 5300000000m mm= 

3 310 10000000m cm= 
3 310 10000000000m mm= 

3 325 0.025cm dam= 
14.  20 2000hL L= ؛

350 35dL L= ؛
50 500daL L= ؛
1,5 150hL L= ؛

35, 4 540m L=    ؛
318000 0,018cm L=؛

30,01 10m L= ؛
824 8,24cL L=. 
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